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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1330ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 04
DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.13201
PAUTA DA 1330ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1329ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2020,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1. Processos com pedido de vista
2.1.1 Inquérito Civil nº 29/2018 (SIMP nº 000051-096/2017). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: investigar
supostas irregularidades no convênio celebrado entre a Maternidade Nossa Senhora do Carmo, localizada no Município de Fartura do Piauí/PI e
o Estado do Piauí, através do Fundo Estadual de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana.Votovista: Presidente do Conselho Superior, Dra. Carmelina Mendes de Moura.
2.1.2 Inquérito Civil SIMP nº 000114-063/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de possível ato de
improbidade administrativa por acumulação de três cargos públicos por Rosélia Galvão Pereira. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Maurício Gomes de Souza.Voto-vista: Presidente do Conselho Superior, Dra. Carmelina Mendes de Moura.
2.2 Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão
2.2.1 Inquérito Civil nº 18/2018 (SIMP nº 000069-088/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Fiscalizar/acompanhar o
plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Santa Cruz do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Itanieli Rotondo Sá. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.2 Inquérito Civil nº 15/2019 (SIMP nº 000009-226/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI. Assunto: Apurar
requerimento feito por alunos do IFPI de Angical do Piauí, residentes em São Pedro do Piauí, solicitando transporte escolar para deslocamento.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.3 Inquérito Civil nº 15/2015 (SIMP nº 000058-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: Garantir o acesso da
população às contas da Prefeitura de Santa Cruz do Milagres - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho.
Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.4 Procedimento Preparatório nº 13/2020 (SIMP nº 000089-177/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí - PI. Assunto:
Apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para a realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval e Carnaval
de 2020, no Município de Pimenteiras - PI, com eventual pendência de quitação dos salários dos servidores públicos municipais. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Rafael Maia Nogueira. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.5 Procedimento Preparatório nº 01/2020 (SIMP nº 000101-201/2020). Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: Apurar e
fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para a realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval e Carnaval de 2020,
no Município de Cristino Castro - PI, com eventual pendência de quitação dos salários dos servidores públicos municipais. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.6 Inquérito Civil (SIMP nº 000191-088/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Apurar notícia de possível fraude na
contratação do escritório Nobre Assessoria Contábil, no Município de Dom Expedito Lopes - PI, posto que todos os serviços seriam
desenvolvidos pelo escritório contábil pertencente ao Prefeito Municipal. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho
Serejo da Silva. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.7 Inquérito Civil nº 16/2019 (SIMP nº 000972-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI. Assunto: Apurar possível
irregularidade na licitação de combustível, no ano de 2017, no Município de São Pedro do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.8 Inquérito Civil nº 04/2015 (SIMP nº 000069-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: Apurar eventuais
contratações de funcionários fantasmas no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.9 Inquérito Civil nº 03/2017 (SIMP nº 000136-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: Apurar supostos desvios
de combustíveis da frota municipal de Passagem Franca do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho.
Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.10 Procedimento Preparatório nº 15/2019 (SIMP nº 000086-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: Apurar
denúncia de interrupção do fornecimento de água do poço tubular municipal da Comunidade Mato Escuro, no Município de São Félix do Piauí PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.11 Inquérito Civil nº 106/2017 (SIMP nº 001052-019/2017). Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar reclamação
acerca da insuficiência de servidores nas repartições públicas de Teresina, especialmente nas escolas municipais, o que estaria acarretando na
proliferação de roubos e vandalismo. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relatora: Dra.
Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.12 Procedimento de Investigação Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000228-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI.
Assunto: Apurar denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar de Prata - PI, relatando supostas agressões físicas praticadas por Francisco
Eduardo da Silva Filho contra o adolescente José Augusto de Morais Filho. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves
Filho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.13 Procedimento Adminsitrativo (SIMP nº 000018-102/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano - PI. Assunto: Averiguar a violação
e garantir os direitos fundamentais do adolescente Gustavo Henrique de Jesus Nascimento. Recurso. Promotor de Justiça: José de Arimatéa
Dourado Leão. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.14 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC nº 000043-226/2020). Origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Assunto: Licença para
tratamento da própria saúde. Interessado: Dr. Ricardo de Almeida Prado Filho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.3 Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.1 Procedimento De Gestão Administrativa. GEDOC N° 000022-226/2020. Interessado: Dr. Sinobilino Pinheiro Da Silva Júnior. Origem: Centro
De Apoio Operacional De Combate À Corrupção E Defesa Do Patrimônio Público - CACOP. Assunto: Proposta De Súmulas do CSMP/PI.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Inquérito Civil (SIMP n° 000095-267/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: Apurar irregularidades no teste
seletivo realizado pelo município de Itainópolis para provimento de cargos no ano de 2013. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Tallita Luzia Bezerra Araújo.Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.3 Inquérito Civil (SIMP nº 000268-088/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar possíveis irregularidades
cometidas por servidores no âmbito da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí - ADAPI. Promoção de arquivamento. Promotora De Justiça:
Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Inquérito Civil (SIMP N° 000373-262/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Prestação de Contas do exercício de
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2010 no município de Francisco Santos-PI. Promoção de arquivamento. Promotora De Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.5 Inquérito Civil (SIMP nº 000043-004/2017). Origem: 32° Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possíveis violações aos direitos
dos consumidores no que diz respeito a desobediência aos parâmetros legais na comercialização e armazenamento de gás por parte da
Sociedade Empresarial Piauí Comércio de Gás LTDA no município de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys
Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.6 Procedimento Preparatório (SIMP nº 000773-150/2019). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: Investigar
possíveis irregularidades no Processo Licitatório nº 026/2019 (Tomada de Preço nº 002/2019), do Município de Lagoa do Piauí/PI, em virtude de
constar no edital de abertura correlato exigências não condizentes com o objeto licitado. Promoção de Arquivamento. Promotora De Justiça: Rita
de Cássia de Carvalho Rocha G. Sousa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Inquérito Civil nº 002/2014 (SIMP nº 000056-161/2017). Origem: 2ª Promotoria De Justiça de Esperantina - PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades em Contratos de Parcelamento de Dívidas relativas a Consumo de Energia Elétrica, celebrados entre a Eletrobrás Distribuição
Piauí e os Municípios de Esperantina e Morro do Chapéu, com intermediação da APPM (Associação Piauiense dos Municípios). Prorrogação de
prazo. Promotor De Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.8 Inquérito Civil n° 001/2017 (SIMP nº 000332-236/2018). Origem: 2ª Promotoria De Justiça de Esperantina - PI. Assunto: Apuração de
possíveis atos de improbidade administrativa decorrentes da contratação de Maria da Conceição Araújo Sousa para substituir Eline Rodrigues da
Silva, durante parte do ano letivo de 2017, no exercício da função de professora na Unidade Escolar Estadual Doroteu Sertão, situada na Cidade
de Joaquim Pires/PI. Prorrogação de prazo. Promotor De Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.9 Procedimento Administrativo n° 09/2020 (SIMP nº 000143-424/2020). Origem: Grupo Regional de PJ Integradas - Teresina - Patrimônio
Público. Assunto: Acompanhar a Dispensa de Licitação nº 032/2020/HILP/PI ocorrida no bojo do Processo Administrativo nº 000.612/2020/HILP,
que ensejou o Contrato Administrativo firmado entre o Hospital Infantil Lucídio Portela- HILP e a empresa R Melo Construtora LTDA, tendo por
objeto a Prestação de Serviços de Engenharia visando preparar o hospital, bem como dar estrutura para atender os pacientes
infectados/suspeitos pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Declínio de atribuição. Promotora de Justiça: Rita de Cassia de Carvalho Rocha G
Sousa.Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Inquérito Civil (SIMP n° 000290-088/2017). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: Apurar denúncia de possíveis
irregularidades ocorridas no município de Dom Expedido Lopes -PI nos anos de 2013 e 2014. Promoção de arquivamento. Promotora De Justiça:
Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000666-310/2018). Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Apurar supostas
irregularidades em parcelamento firmado com a Eletrobrás. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.12 Inquérito Civil (SIMP Nº 000056-025/2016). Origem: 44° Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Irregularidades no Contrato
Administrativo n° 11/2016 - SEADPREV. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Janaína Rose Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.13Inquérito Civil (SIMP nº 000088-088/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar irregularidades na locação de
imóvel pelo Município de Santa Cruz do Piauí/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil (SIMP nº 000112-063/2018). Origem: 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Apurar possível violação de
coisa julgada por parte de Anísio Augusto da Paz e Policlínica Paz, condenados por improbidade administrativa nos autos do processo judicial n°
0002545-67.2004.4.01.4000. Promoção de arquivamento. Promotor De Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.3.15 Inquérito Civil (SIMP n° 000130-088/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Averiguar contratação de
servidores fantasmas no município de Wall Ferraz -PI. Promoção de arquivamento. Promotor De Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.4 Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.1 Inquérito Civil público nº 03/2019 (SIMP nº 000354-150/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: apurar
possível irregularidade na nomeação do comandante da Guarda Municipal de Demerval Lobão. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Dra. Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.2Inquérito Civil público nº 08/2019 (SIMP nº 000264-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar eventuais
irregularidades quanto ao atraso de contribuições previdenciárias pelo Município de Bocaina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.3Inquérito Civil público nº 61/2019 (SIMP nº 000084-088/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar possível
irregularidade no repasse das contribuições previdenciárias dos servidores públicos do Município de Santa Cruz do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.4 Inquérito Civil público nº 05/2019 (SIMP nº 002203-255/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: apurar
possíveis atos de improbidade administrativa praticados no Página 1/2 Programa Criança Feliz por gestores municipais de Agricolândia. Declínio
de atribuição. Promotor de Justiça: Dr. Nielsen Silva Mendes Lima. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.5Inquérito Civil público nº 04/2014 (SIMP nº 000464-177/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto: apurar
suposta prática de ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Rafael Maia Nogueira. Relatora: Dra.
Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.6Inquérito Civil público nº 36/2019 (SIMP nº 000115-063/2019). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível ato de improbidade administrativa por acumulação de 03 (três) cargos públicos de professora por Maria Eliane Barros. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.5 Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.1 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000021-161/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: Apurar e fiscalizar
eventual utilização de recursos públicos municipais pararealização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval de 2020, no Município
de Esperantina-PI, na eventual pendência de quitação parcial ou integral dos salários dos servidores públicos municipais. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.2 Procedimento Preparatório - SIMP nº000087-177/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto: Apurar e fiscalizar
e ventual utilização de recursos públicos municipais pararealização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval de 2020, no Município
de Lagoa do Sítio/PI, na eventual pendência de quitação parcial ou integral dos salários dos servidores públicos municipais. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça:Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.3Inquérito Civil SIMP nº 000086-258/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: averiguar supostas irregularidades no manejo
e armazenamento do lixo público, desvio e não aplicação das verbas recebidas de outros entes, ausência de conservação de bens públicos,
utilização de notas fiscais frias, dentre outras, no Município de São Luís do Piauí. Especificação de diligências. Promotor de Justiça: Maurício
Gomes de Souza. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.4 Inquérito Civil nº 74/2018 (SIMP nº 000134-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar contratações de
servidores sem concurso público, bem como contratação de profissionais com mais de dois vínculos, Município de Santa Cruz do Piauí, 2010.
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Especificação de diligências. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.1 Inquérito Civil Nº 003/2010 (SIMP Nº 000276-236/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: garantia da
acessibilidade arquitetônica mínima nas escolas da rede pública muncipal de Joaquim Pires/PI (zonas urbana e rural). Prorrogação de prazo.
Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.2Inquérito Civil Nº 02/2015 (SIMP Nº 000466-177/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto: apurar supostas
irregularidades na locação de veículos, para o uso da Assistência Social e da Administração Pública em geral do município de Pimenteiras/PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Rafael Maia Nogueira Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.3Inquérito Civil Nº 14/2018 (SIMP Nº 000142-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: apurar possível ato de
improbidade administrativa praticada pelo então gestor municipal de Passagem Franca do Piauí, por ter realizado pagamento com recursos
próprios do Tesouro Municipal para prestação de serviços sem o devido procedimento licitatório. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.4 Inquérito Civil Nº 08/2018 (SIMP Nº 000312-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: apurar possíveis
irregularidades em pagamentos realizados pela prefeitura de Passagem Franca à Sra. Viviane Rodrigues de Alencar, nos anos de 2014, 2015 e
2016, relativos à suposta prestação de serviços de reparo de"organização das festividades do Dia dos Pais em escolas", sem licitação ou regular
procedimento de dispensa de licitação. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.5 Inquérito Civil Nº 27/2015 (SIMP Nº 000130-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: apurar atos de
improbidade administrativa pelo então prefeito municipal de Baixa Grande, no exercício de 2001. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
E-DOCS
1. COMUNICAÇÕES
1.1 E-DOC 07010076671202023. Origem: Promotoria de justiça de Picos- PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de fato nº
262/2019( SIMP 679-156/201), que versa sobre a Senhora Antónia Eline Teles Rodrigues se encontra com dificuldades financeiras de levar sua
filha para passar os finais de semana com o genitor Antônio Francisco da Silva, de igual modo, o genitor aponta a dificuldade de deslocamento
até a cidade de Teresina para encontrar a infante.
1.2 E-DOC 07010076548202011. Origem: Ouvidoria-Geral do MP-PI. Assunto: comunicação de manifestação do número de protocolo nº
260/2020, eu versa sobre elogios.
1.3 E-DOC 07010076677202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000051-102/2019, que visa garantir direitos fundamentais dos filhos da Sra. MARIA DE JESUS DE SOUSA, apurando
suposta violação de direitos e negligência por parte de sua genitora.
1.4 E-DOC 07010076678202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo nº 11/2014( SIMP: 000100-174/2016), que tem como assunto verificar a adequação do Conselho Municipal de
Saúde de São José do Divino à Lei nº 8.142/90 e as disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde,
que revogou a Resolução nº 333/2003.
1.5 E-DOC 07010076682202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto:
comunicação de termo de ajustamento de Conduta no âmbito no Inquérito Civil nº049/2019(SIMP000173-107/2019), instaurado com o fito de
fiscalizara implementação das ações pelo poder público municipal de Santa Rosa do Piauí, voltadas a criação do centro de controle de zoonoses
ou situações análogas com fins de segurança à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relatos a acidentes causados por animais
peçonhentos e venenosos.
1.6 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 31/2018(SIMP: 000238-096/2017), objetivando fiscalizar supostas irregularidades no abastecimento de água na
sede do município de Fartura do Piauí.
1.7 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 21/2019(SIMP: 000086-096/2019), objetivando acompanhar a realização dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos
no Hospital Senador Cândido Ferraz.
1.8 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2019(SIMP: 000094-096/2019), objetivando acompanhar a política pública de transporte escolar dos alunos da
Rede Municipal de Ensino de Dom Inocêncio/PI, no ano de 2019.
1.9 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 5/2019(SIMP: 000092-096/2019), objetivando acompanhar a política pública de transporte escolar dos alunos da
Rede Municipal de Ensino de Dirceu Arcoverde/PI, no ano de 2019.
1.10 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 27/2019(SIMP 000134-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
saúde da Atenção Básica do município de Várzea Branca/PI.
1.11 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 30/2019(SIMP: 000137-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
saúde da Atenção Básica do município de São Lourenço do Piauí/PI.
1.12 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 1/2019(SIMP: 000138-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
saúde da Atenção Básica do município de Fartura do Piauí/PI.
1.13 E-DOC 07010076685202047. Origem. 2ª Promotoria de justiça de São Raimundo
Nonato. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº
32/2019(SIMP: 000140-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o
funcionamento dos serviços de saúde da Atenção Básica do município de São Braz do
Piauí/PI.
1.14 E-DOC 07010076687202036. Origem. 2ª Promotoria de justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo nº 10/2016( SIMP: 000225-174/2016), que tem como assunto apurar eventual irregularidade de serviços diversos
pelo município de São João da Fronteira - PI.
1.15 E-DOC 07010076689202025. Origem: 3ª Promotoria de justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 75/2018(SIMP 001090-090/2018), que versa sobre situação de risco de idoso, em decorrência de negligência por parte de
familiar.
1.16 E-DOC 07010076705202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000472-237/2019, para fins de apurar a vulnerabilidade vivida por idosos. 1.17E-DOC.
07010076707202079. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimento
Administrativo nº08/2020(SIMP 000012-109/2020),visando aplicar medidas de proteção a adolescente.
1.18 E-DOC. 07010076770202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
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nº 002/2016 (SIMP: 000205-174/2016) que tem como assunto apurar irregularidades na prestação de contas da prefeitura municipal de
Piracuruca do ano de 2011, em decorrência de constatado que já foi ajuizada ação de improbidade administrativa.
1.19 E-DOC. 07010076709202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos- PI. Assunto: comunicação de conversão e Portaria n° 010/2020
(SIMP 559-156/2019), que versa sobre suposta contratação de empresa na contratação da empresa digital.
1.20 E-DOC. 07010076706202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo referente ao Inquérito Público Civil nº046/2018( SIMP 84-063/2018), instaurado em razão de
apurar a notícia de ter a Câmara Municipal de Vereadores de Jatobá do Piauí, por seu então vereador presidente.
1.21 E-DOC. 07010076714202071. Origem: 55ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento Administração nº03/2019(SIMP: 000004-251/2019), que versa sobre suposto
crime de tráfico de drogas.
1.22 E-DOC. 07010076717202012. Origem: 1ª Promotoria de Simões-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
04/2013(SIMP: 128- 186/2016), que tem por objeto de apurar os fatos narrados através de representação feita por vereadores do município de
Simões noticiando a contratação com superfaturamento de preços de empresas para prestarem serviços ao Município.
1.23 E-DOC. 07010076720202028. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Oeiras- PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
012/2020(SIMP 000034-107/2020), com o fito de apurar a recusa do Centro de endoscopia de Oeiras no atendimento dos pacientes com
consultas agendadas pelo sistema online de regulação de acesso da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí-SESAPI, bem como a suspensão
por tempo indeterminado do sistema de regulação ambulatorial no território do Vale do Canindé.
1.24 E-DOC. 07010076722202017. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento de conduta
referente ao Procedimento
Administrativo nº 01/2020(SIMP 000025-107/2020), instaurado com o fio de acompanhar a realização do evento carnavalesco corso, realizado
pela Secretaria da Juventude e Secretaria de Cultura de município de Oeiras, de modo a evitar abusos na utilização instrumentos
sonoros/acústicos, que posam ocasionar poluição sonora a população oeirense, residente nas imediações do evento.
1.25 E-DOC. 07010076733202013. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento de conduta
referente ao Inquérito Civil nº 052/2019( SIMP: 000178-107/2019), instaurado com o fito de finalizar a implementação das ações pelo poder
público municipal de São João da Varjota/PI, voltadas a criação do Centro de Controle de Zoonoses(CCZ), ou instalações análogas com fins a
vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses.
1.26 E-DOC. 07010076735202096. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Altos-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento da Notícia de fato nº 219/2019 (SIMP n° 564- 156/2019), sobre suposta irregularidade na contratação temporária
de pessoal por diversos órgãos da administração pública municipal.
1.27. E-DOC. 07010076736202031. Origem: Ouvidoria-Geral do Ministério Público doPiauíPI. Assunto: comunicação de manifestação de
protocolo nº 267/2020 que versa sobre elogio a Ouvidoria-Geral.
1.28. E-DOC. 07010076738202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 33/2019 (SIMP:
000141-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de saúde da Atenção Básica do município de
Bonfim do Piauí/PI.
1.29. E-DOC. 07010076739202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento de conduta
referente ao Inquérito Civil nº 062/2019( SIMP 000266-107/2019), instaurado com o fito de apurar possível exercício
ilegal de cargos de direção em órgãos da administração pública.
1.30. E-DOC. 07010076742202098. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento de conduta
referente ao Inquérito Civil nº 018/2019( SIMP 000030-107/2019),com o fito de apurar possível descumprimento do decreto 8.537/2015 e da Lei
12.852/2013, por parte dos estabelecimentos que realizam apresentações musicais/ shows, bem como das empresas de ônibus no terminal
rodoviário do Município de Oeiras/PI.
1.31. E-DOC. 07010076747202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto:
comunicação de termo de ajustamento de conduta referente ao Inquérito Civil nº
64/2019( SIMP: 000267-107/2019), ), instaurado com o fito de apurar possível
exercício ilegal de cargos de direção em órgãos da administração pública.
1.32. E-DOC. 07010076749202018. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2019( SIMP 000176-093/2019), que tem por objeto investigar suposta ocorrência
de crime de abuso de autoridade, praticado por policiais civis no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no dia 15 de março
de 2019, referente ao Processo Judicial nº 0000371-26.2019.8.18.0032.
1.33 E-DOC. 07010076752202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento de conduta
referente ao Inquérito Civil nº 86/2019( SIMP 000321-107/2019), instaurado com o fito de apurar possíveis danos ambientais relativos a utilização
e/ou permissão de aparelhos e instrumentos sonoros
acústicos em volume elevado( paredão de som), no estabelecimento denominado danceteria do santinho de propriedade o Sr. Antônio Filho,
situado na avenida José, s/n, Centro, município Colônia do Piauí.
1.34 E-DOC. 07010076759202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
10/20 (SIMP 000008-107/2020), com o fito de apurar possível violação coletiva ao direito de consumidores, no que tange ao serviço essencial e
contínuo de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica pela empresa Equatorial Energia Piauí Distribuidora de Energia
Elétrica.
1.35 E-DOC. 07010076782202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do Procedimento Administrativo SIMP
nº 000364-088/2019, visando fiscalizar o comportamento administrativo.
1.36. E-DOC. 07010074087202033. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento nº Inquérito Civil nº 001/2019 (SIMP 001216032/2019), eu versa sobre assunto sigiloso.
1.37. E-DOC. 07010076795202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. . Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato nº
242/2019 (SIMP n° 622156/2019), sobre suposto acúmulo de cargo.
1.38. E-DOC. 07010076812202016. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 09/2020( SIMP
000013-109/2020), visando aplicação de medidas de proteção à idosa.
1.39. E-DOC. 07010076823202098. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato,
SIMP nº 000437-086/2019, para a apuração dos crimes de Lesão Corporal, Ameaça e Cárcere Privado decorrentes de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
1.40. E-DOC. 07010076826202021. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 07/2020( SIMP
000003-109-2020), visando aplicação de medidas de proteção à pessoa com deficiência.
1.41. E-DOC. 07010073770202053. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do PiauíPI. Assunto: Comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 006/2020 (SIMP 001467-310/2019), para acompanhar fixação de guarda da criança D.K. S. B.
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1.42. E-DOC. 07010076834202078. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº 06/2020( SIMP
000001-109/2020), para aplicação de medidas de proteção a menor.
1.43. E-DOC. 07010076846202019. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 19/2020 (SIMP
000029-140/2020), através da Portaria nº 29/2020, que tem o objetivo de acompanhar
o funcionamento da Assistência Farmacêutica no Município de Barras.
1.44. E-DOC. 07010076854202049. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil( SIMP 000732-105/2018),visando o levantamento de dados junto ao município de São Francisco do Piauí,acerca de eventual elaboração do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo- PMASE.
1.45. E-DOC. 07010076860202012. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: Comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato SIMP nº 000219- 36/2020, eu versa sobre apuração de possível prática da conduta prevista no artigo 10
da Lei nº 7.347/1985.
1.46. E-DOC. 07010076861202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 29/2015(SIMP 000267-063/2015), tendo como base apurar notícia de fragmentação de despesa com aquisição de peças e acessórios
para veículos, sem o legalmente devido procedimento licitatório, no município de Jatobá do Piauí no exercício financeiro de 2011.
1.47. E-DOC. 07010076866202073. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
081/2019( SIMP 000970310/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
1.48. E-DOC. 07010076870202031. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Inquérito Civil nº
094/2018(SIMP 000579-310/2018), que versa sobre apuração de precariedade no serviço de iluminação pública. 1.49. E-DOC.
07010076844202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras- PI. Assunto: comunicação do Procedimento de Investigação Criminal nº
06/2020 (SIMP nº 000098-212/2020), cujo objeto é apurar supostos crimes tipificados no artigo 339 do Código Penal, com autoria imputada à Srª
Givaneide Maria da Silva.
1.50. E-DOC. 07010076887202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício MendesPI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
do Inquérito Civil Público SIMP n° 000662-237/2017, para fins de apurar possível irregularidade na cobrança de impostos pela Prefeitura de
Simplício Mendes-PI.
1.51. E-DOC. 07010076886202044. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 10/2016 (SIMP 000225-174/2016) , com o objetivo de apurar eventual
contratação irregular de serviços diversos pelo município de São João da Fronteira - PI.
1.52. E-DOC. 07010076891202057. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 024/2019( SIMP 000047-097/2017), que versa sobre acompanhamento de cumprimento de sentença - Aterro
sanitário de São João do Piauí.
1.53. E-DOC. 07010076891202057. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 020/201(SIMP 000012-097/2018), que versa sobre acompanhamento de TAC - Plano Municipal de Saneamento
Básico de Pedro Laurentino.
1.54. E-DOC. 07010076891202057. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 023/2019(SIMP 000013-097/2018), que versa sobre acompanhamento de TAC -Plano Municipal de Saneamento
Básico de Campo Alegre do Fidalgo.
1.55. E-DOC. 07010076891202057. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 022/2019( SIMP 000049-097/2017), que versa sobre acompanhamento de cumprimento de sentença - Aterro
sanitário de Pedro Laurentino.
1.56. E-DOC. 07010076891202057. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 021/2019 (SIMP 000048-097/2017), que versa sobre acompanhamento de cumprimento de sentença - Aterro
sanitário de Campo Alegre do Fidalgo.
1.57. E-DOC. 07010076899202013. Origem: 6ª Promotoria de Picos- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento
Investigatório Criminal nº 01/2019(SIMP 000419-093/2019), que tem por objeto investigar suposta ocorrência do crime de prevaricação, praticado
pelo policial militar José Altamar de Oliveira.
1.58. E-DOC. 07010076903202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do PiauíPI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 008/2019 (SIMP 000086-310/2019), que versa sobre apuração de possível fechamento da Unidade Escolar Vitório Ferreira
de Oliveira.
1.59. E-DOC. 07010076906202087. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Ação Civil Pública por Ato no âmbito do Inquérito
Civil nº 002489-019/2019 (SIMP 002489-019/2019), eu versa sobre Improbidade Administrativa, distribuída para a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda
Pública, sob o nº 0805870-85.2020.8.18.0140 no PJE.
1.60. E-DOC. 07010076911202091. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 31/2018(SIMP 000608-090/2018), que versa sobre situação de risco de pessoa com deficiência.
1.61. E-DOC. 07010076920202081. Origem: 1ª promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento a Notícia de Fato
SIMP nº 2000287-101/2019,
com o escopo de averiguar omissão do Estado do Piauí, via Hospital Regional Tibério Nunes — HRTN, em realizar procedimento cirúrgico em
usuária do Sistema Único de
Saúde — SUS.
1.62. E-DOC. 07010076932202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal- PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato nº
46/2019(SIMP 000830- 199/2019), para apuração de eventual crime de desobediência praticado, em tese, por José Francisco do Nascimento,
pela ausência na referida sessão, embora tenha sido devidamente intimado, nos autos do processo de n° 0000665-51.2010.8.18.0046.
1.63 . E-DOC. 07010076937202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Demarval Lobão-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 0003/2017( SIMP
000604-150/2017), a com o escopo de acompanhar a implementação de melhorias nos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Demerval Lobão/PI.
1.64. E-DOC. 07010076938202082. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da Notícia
de Fato SIMP nº 001902-054-2019, que versa sobe apuração de possível prática da conduta prevista no artigo 129, caput, praticada por Policial
Militar em serviço.
1.65. E-DOC. 07010076948202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 01/2020(SIMP 000086-199/2020), com o fito de acompanhar a realização de audiência extrajudicial objetivando acordo entre o
município de Cocai dos Alves e o Ministério Público do Piauí, a fim de definir a realização de concurso público no município, tendo em vista o
ajuizamento da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n° 0801177-83.2019.8.18.0046.
1.66. E-DOC. 07010076945202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 21/2019( SIMP 000031.088.2019), cujo mote é o abastecimento de água no Bairro Belo Norte no Município de Picos/PI.
1.67. E-DOC. 07010076945202084. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
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Administrativo nº 64/2017( SIMP 000579-090/2017), tendo por objeto acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº
02/2017, a fim de efetivar o direito à saúde de Francisco das Chagas Barroso de Moura.
1.68. E-DOC. 07010076950202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000098-199/2020), com o fito de acompanhar a realização de audiência extrajudicial objetivando acordo entre o
município de Cocal e o Ministério Público do Piauí, a fim de definir a realização de concurso público no município.
1.69. E-DOC. 07010076953202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: comunicação de prorrogação e prazo do
Procedimento Administrativo nº 19/2011(SIMP 000148-088/2015), que tem por objeto a criação, estruturação e funcionamento dos Conselhos
Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência e da
Pessoa Idosa no Município de Picos.
1.70. E-DOC. 07010076955202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato,
SIMP nº 000725-271/2019, em Procedimento Preparatório 02/2020, que versa sobre ausência de repasse tempestivo e Integral do duodécimo da
Câmara Municipal de Guadalupe.
1.71. E-DOC. 07010076954202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União- PI. . Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
089/2019(SIMP 000533- 143/2019), em Procedimento Administrativo, tendo por objeto apurar suposta situação de vulnerabilidade social de
adolescente.
1.72. E-DOC. 07010076965202055. Origem: 2ª Promotoria de justiça de União- PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo nº 14/2020(SIMP 000286-143/2019), que versa sobre assunto sigiloso.
1.73. E-DOC. 07010076967202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia- PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de Fato
nº 120/2019, em Procedimento
Administrativo nº 07/2020(SIMP 0002710-306/2019), com o objetivo de verificar
possibilidade de requerer o registro de nascimento de criança.
1.74.E-DOC. 07010076979202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União- PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de Fato nº
086/2019 (SIMP 000530-143/2019), em Inquérito Civil, que versa sobre precariedade de atendimento do CAPS.
1.75. E-DOC. 07010077000202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil, SIMP nº 000150- 065/2018, objetivando Investigação do não pagamento da remuneração de servidores municipais de Parnaíba
lotados na secretaria municipal de saúde.
1.76. E-DOC. 07010076999202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI.
Assunto: comunicação da prorrogação de prazo da Notícia de Fato, SIMP nº 000078- 065/2019, que versa sobre eventuais irregularidades na
aquisição de merenda na rede pública de ensino no Município de Ilha Grande (PI).
1.77. E-DOC. 07010076999202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo da Notícia
de Fato, SIMP nº 000089-065/2019, com a finalidade de apurar acerca da existência de projeto para pavimentação de ruas do Município de
Parnaíba (PI).
1.78. E-DOC. 07010076999202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo da Notícia
de Fato, SIMP nº 000079-065/2019, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades referentes à doação de terreno pertencente ao
Município de Parnaíba (PI) à UNIRB - Unidades de Ensino Superior da Bahia Ltda.
1.79. E-DOC. 07010076999202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI.
Assunto: comunicação da prorrogação de prazo da Notícia de Fato, SIMP nº 000080065/2019, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na comercialização de
gás natural em Parnaíba (PI), sem a observância dos preceitos legais de tratamento,
processamento, estocagem, liquefação e regaseificação, conforme emanado pela
legislação vigente.
1.80. E-DOC. 07010077020202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do PiauíPI. Comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº019/2019(SIMP 000008-097/2018), que versa sobre acompanhamento de TAC - Plano Municipal de Saneamento
Básico de João Costa.
1.81. E-DOC. 07010077022202041. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato, SIMP nº 000256-369/2019, com o objetivo de apurar possível prática dos delitos de injúria e ameaça.
1.82. E-DOC. 07010077025202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº72/2019(SIMP 000053-140/2019), instaurado com a finalidade de apurar denúncia de
improbidade administrativa contra o Prefeito do Município de Barras, o senhor Carlos Alberto Lages Monte, e a Sra. Cynara Cristiana Lages
Veras.
1.83. E-DOC 07010077026202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI.Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 58/2019 ( SIMP000047-140/2019), instaurado com a finalidade de analisar a conduta do Prefeito do Município de Barras ao
deixar de apresentar informações requeridas pela Câmara
Municipal de Vereadores deste Município.
1.84. E-DOC 07010077029202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 106/2019( SIMP000216-140/2019), instaurado com a finalidade de analisar o caso do senhor Ulysses Duarte Borges Sampaio,
que procurou o Ministério Público informando que o Município de Barras declarou na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) que teria
pago valores ao denunciante, enquanto o mesmo já não prestava mais serviços ao Município.
1.85. E-DOC. 07010077034202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação da instauração do Inquérito Civil
Público n° 09/2020( SIMP 001132-138/2019), instaurado com a finalidade de apurar denúncia de Improbidade Administrativa e nepotismo contra
o Presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Boa-Hora Piauí, o senhor José Antônio Cantuária Monteiro Rosa.
1.86. E-DOC. 07010077050202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação da instauração do Procedimento
Administrativo n° 118/2019- MPPI/2PJB( SIMP 000850-060/2019), instaurado com a finalidade de analisar representação dos moradores da
Localidade Vila Nova, na cidade de Cabeceiras do Piauí, que não têm serviço de iluminação pública em sua localidade apesar de pagarem todos
os meses a taxa cobrada pelo serviço.
1.87. E-DOC. 07010077053202017. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Simplício MendesPI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil, SIMP nº 000498- 237/2018, que versa sobre apuração de despesas pelo município de Conceição do Canindé-PI.
1.88. E-DOC. 07010073329202071. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Piracuruca- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 21/2019 (SIMP 000159-174/2019), que tem como assunto apurar notícia do aluno David Cerqueira de Brito,
matriculado no 7° ano A, do Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando elevados índices de faltas.
1.89. E-DOC. 07010077082202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 40/2019 (SIMP 435-182/2019), eu versa sobre idosos em situação de risco.
1.90. E-DOC. 07010077082202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 02/2017 (SIMP 33-182/2017), eu versa sobre necessidade de fornecimento de transporte para adolescente portador de lúpus.
1.91. E-DOC. 07010077086202041. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Simplício MendesPI. Assunto: Comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000494237/2018, para fins de apurar movimentação financeira com divergência de saldos nas prestações de contas do Município de Conceição de
Canindé-PI.
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1.92. E-DOC. 07010077091202053. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Simplício MendesPI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000040-237/2019, que versa sobre apuração de atraso e má aplicação de recursos públicos estaduais em obras no
município de Socorro do Piauí-PI.
1.93. E-DOC. 07010077102202011. Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do PiauíPI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 001/2020 (SIMP000021-310/2020),que versa sobre divórcio.
1.93.E-DOC. 07010077109202017. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 24/2020(SIMP 000409-100/2020), cujo objeto é averiguar condição de negligência familiar de idosos.
1.94. E-DOC. 07010077106202083. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 03/2019(SIMP 000117140/2019), instaurado com a finalidade de apurar denúncia de Improbidade Administrativa praticada por
servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
1.95. E-DOC. 07010077112202031. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 23/2019 (SIMP 639-156/2019), sobre ausência de alimentação do sistema de informação em saúde para atenção básica.
1.96. E-DOC. 07010077111202096. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Esperantina-PI.Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 78/2019 (SIMP 000895-161/2019), em Procedimento Administrativo nº 10/2020, situação de risco vivenciada pela idosa Francisca da
Conceição Silva, residente na Rua Projetada, nº 10, Município de Joaquim Pires/PI.
1.97. E-DOC. 07010077116202019. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do procedimento
administrativo nº 25/2020(SIMP 000015-101/2020), como objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária pelo
município de Floriano, no exercício financeiro de 2020.
1.98. E-DOC. 07010077115202074. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 061/2019( SIMP 000063-140/2019), instaurado com a finalidade de analisar representação apresentada pela Câmara dos
Vereadores de Barras, protocolada nesta promotoria denunciando o fechamento de Escolas da rede municipal de ensino.
1.99. E-DOC. 07010077119202052. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do procedimento
administrativo nº 16/2020(SIMP 000014-101/2020), tendo como objetivo de Fiscalizar, acompanhar e garantir, à luz dos princípios da
Administração Pública, a adoção de todas as medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso de possíveis enchentes, no primeiro
semestre de 2020.
2.00. E-DOC. 07010077126202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 13/2020 (SIMP 000041-174/2019), que tem como assunto acompanhar a situação escolar do adolescente Laércio
Victor do Nascimento Sampaio de cerqueira, neste ano letivo de 2020, tendo em vista o protocolo de ação civil pública.
2.01. E-DOC. 07010077166202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 26/2019(SIMP 000159-174/2019), que tem como assunto apurar
notícia do aluno de iniciais D.C.B, matriculado no 7° ano A, do Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando elevados índices
de faltas.
2.02. E-DOC. 07010077176202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 04/2010( SIMP 000289-161/2019), que versa sobre licenciamento Ambienta de estação de Rádio Base, instalação de antena de
celular da operadora vivo.
2.03. E-DOC. 07010077191202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 03/2020( SIMP 37-156/2020), que versa sobre reconhecimento de união estável.
2.04. E-DOC. 07010077200202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de fato,
SIMP nº 001077-369/2019, apresentada por Damião Xavier dos Santos, que afirma ter comprado dois lotes de terra, onde reside com a sua
família, na rua Projetada 03, casa 07. O noticiante diz estar preocupado com o que chamou "derrubada de imóveis próximo a sua residência"
2.05. E-DOC. 07010077205202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 08/2019( SIMP 000264- 088/2018), que versa sobre apuração de eventuais irregularidades quanto ao atraso de contribuição
previdenciárias pelo município de Bocaina-PI.
2.06. E-DOC. 07010077220202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório SIMP, nº 000289-101/2019, com a finalidade de averiguar possível irregularidade no funcionamento do empreendimento
denominado "Posto de Combustível KQ", localizado no Município de São José do Peixe.
2.07. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI.Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 33/2019(SIMP 000013-140/2019), com a finalidade de apurar denúncia registrada no Disque Direitos Humanos, sobre suposta
situação de vulnerabilidade e risco social em que estaria submetida a idosa Luzia Pereira de Santiago.
2.08. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 90/2019 SIMP 000152- 140/2019), que versa sobre violência contra criança e Adolescente.
2.09. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 03/2018 (SIMP 000039-140/2018), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no transporte de recém-nascido do
Hospital Regional Leônidas Melo para a Maternidade de Buenos Aires sem condições adequadas, com ausência de incubadora, falta de
autorização da regulação do Estado do Piauí e profissional não cadastrado junto ao CNES.
2.10. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 44/2019(SIMP 000029-140/2019), instaurado com a finalidade de apurar denúncia sobre possível situação de vulnerabilidade e
risco social que estão submetidas às crianças J.B. D. S. e D. D. S filhas de Maria dos Santos Gomes da Silva.
2.11. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 17/2018 (SIMP 000139-140/2018), instaurado com a finalidade de acompanhar o cumprimento da Recomendação
Administrativa nº 08/2018, que dispõe sobre a apreensão de animais de médio e grande porte em estado de soltura nas viagens e logradouros.
2.12. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 85/2019 (SIMP 000139-140/2019), com a finalidade de averiguar a situação da Senhora Sandra Maria Cavalcante, Cigana, que
supostamente se encontraria em situação de vulnerabilidade e Risco Social.
2.13. E-DOC. 07010077215202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 81/2019 (SIMP 000192-140/2019), com a finalidade de averiguar a paternidade da adolescente de iniciais R.P.A.D.S., Assistida
por sua genitora Maria de Lourdes Alves da Silva que apontou como suposto pai Raimundo Marques dos Santos Filho.
2.14. E-DOC. 07010077223202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 5/2019(SIMP 000258-096/2017), objetivando acompanhar e fiscalizar supostas irregularidades no registro do
Loteamento Edwirges no Município de São Raimundo Nonato/PI.
2.15. E-DOC. 07010077223202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 7/2019( SIMP 000073-096/2019), objetivando acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção
e controle das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.
2.16. E-DOC. 07010077223202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 9/2019( SIMP: 000136-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
saúde da Atenção Básica do município de Dirceu Arcoverde/PI.
2.17. E-DOC. 07010077223202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 4/2019(SIMP 000142-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
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saúde da Atenção Básica do município de Coronel José Dias/PI.
2.18. E-DOC. 07010077223202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 5/2019(SIMP 000143-096/2019), objetivando apurar irregularidades e adequar o funcionamento dos serviços de
saúde da Atenção Básica do município de Dom Inocêncio/PI.
2.19. E-DOC. 07010077222202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de Fato
em Procedimento Administrativo nº 05/2020(SIMP 000167-081/2018), que versa sobre denúncia.
2.20. E-DOC. 07010077234202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato nº
282/2019 (SIMP 744-156/2019) sobre renovação da carteira nacional de habilitação.
2.21. E-DOC. 07010077244202062. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato, SIMP nº 002509-100/2019, que versa sobre situação de precariedade de escola.
2.22. E-DOC. 07010077249202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato, SIMP nº 000114-100/2020, com o escopo de averiguar possível omissão do Município de Floriano - via Secretaria de Saúde, na
disponibilização de transporte a usuário do SUS, para fins de realização de tratamento fisioterapêutico.
2.23. E-DOC. 07010077259202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 023/2019 (SIMP 000106-140/2019), instaurado nesta Promotoria de Justiça com a finalidade de acompanhar o processo de
escolha do Conselho Tutelar de Boa Hora - Piauí.
2.24. E-DOC. 07010077273202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 90/2019(SIMP 001211-060/2019), que tem como objetivo apurar a denúncia DISQUE100, noticiando que o SR.
De Pádua agride e negligencia seus três filhos, bem como a genitora dos infantes, a Sra. Perlane.
2.25. E-DOC. 07010077283202061. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº 22/2015( SIMP 000061-063/2015), tendo como base apurar notícia de realização de
locação de veículo de forma continuada e fragmentada acima do limite legal pela câmara municipal de Sigefredo Pacheco/PI no exercício
financeiro de 2010.
2.26. E-DOC. 07010077293202011. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Uruçuí- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 19/2018( SIMP 000259-206/2018), instaurado para apurar possível situação de maus tratos contra a senhora
Joana Maria da C. Sousa.
2.27. E-DOC. 07010077293202011. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Uruçuí- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 14/2018( SIMP 000101-206/20180), instaurado para apurar a situação em que vive a menor, Roseane da
Conceição Pires.
2.28. E-DOC. 07010077293202011. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Uruçuí- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 26/2018( SIMP 000440-206/2018), instaurado em 11 de setembro de 2018 para apurar possível restrição ao caráter competitivo de
licitação.
2.29. E-DOC. 07010077325202062. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 100/2019( SIMP 000126-308/2019), que tem como objetivo
acompanhar a situação vivenciada pela adolescente Fabrícia Vieira Torres, a qual declara que sua mãe, Maria dos Reis Vieira da Silva, quer
expulsá-la de casa por ordem do seu padastro Antônio Torres da Silva.
2.30. E-DOC. 07010077333202017. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Uruçuí- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 28/2019(000305-206/2019), instaurado para apurar o reconhecimento da paternidade da menor Maria Júlia, bem como firmar
acordo de guarda e alimentos.
2.31. E-DOC. 07010077339202086. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 37/2019(SIMP 000748-060/2019), que tem como objetivo
acompanhar a situação do jovem de 19 anos de idade, usuário de drogas, que deseja ser submetido ao tratamento contra as drogas.
2.32. E-DOC. 07010077341202055. Origem: 3ª Promotoria de justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº 22/2015( SIMP 000061-063/2015), tendo como base apurar notícia de fragmentação
de despesa com aquisição de peças e acessórios para veículos, sem o legalmente devido procedimento licitatório, no município de Jatobá do
Piauí no exercício financeiro de 2011.
2.33. E-DOC. 07010077345202033. Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do PiauíPI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 116/2018(SIMP 001046-310/2019), com o objetivo de fiscalizar irregularidades encejadoras de ato de improbidade administrativa
quanto a prestação de contas do Hospital Teresinha Nunes de Barros, relativa ao ano de 2014.
2.34. E-DOC. 07010077349202011. Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do PiauíPI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 0006/2020(SIMP 000102-310/2020), para acompanhamento de prestação alimentícia em favor de criança.
2.35. E-DOC. 07010077350202046. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento Administrativo nº 05/2019(SIMP 000206-060/2019), que tem como objetivo verificar a
reclamação contida no termo de declaração da Sra. Maria Bezerra da Silva, onde noticia o desejo de que seu
irmão, Sr. Francisco Bezerra da Silva, saia de sua casa.
2.36. E-DOC. 07010077354202024. Origem: 2ª Promotoria de justiça de José de Freitas-PI. Origem: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 009/2018( SIMP 000593059/2017), instaurado para apurar irregularidades na contratação e execução de melhorias sanitárias com a construção de fossas sépticas e
sumidouros em José de Freitas-PI.
2.37. E-DOC. 07010077355202079. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 16/2018 (SIMP nº 000133-140/2018), instaurado nesta Promotoria de Justiça com a finalidade de
analisar o processo de tomada de contas, pela Câmara de Vereadores de Barras, dos ex-Prefeitos de Barras Francisco das Chagas Rego
Damasceno (janeiro a fevereiro de 2010) e Francisco Marques da Silva (março a dezembro de 2010).
2.38. E-DOC. 07010077364202061. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 45/2019(SIMP 000246-089/2019), Administrativo instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar do Município de Santo Antônio de Lisboa-PI.
2.39. E-DOC. 07010077364202061. Origem: 2ª Promotoria de justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 33/2019-B E SIMP 000251-089/2019, o instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
do Município de Santana do Piauí-PI.
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA(PI), 02 DE SETEMBRO DE 2020.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ13199
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1550/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação, mediante declínio, por parte dos substitutos legais; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º da Resolução CPJ nº 02/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLÊTO, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 47ª
Promotoria de Justiça de Teresina, bem como pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do
COVID-19 de Teresina - Eixo Temático Patrimônio Público, de 02 de setembro a 01 de novembro de 2020, em razão da licença-prêmio do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1567/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ao Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, 10 (dez) dias de
compensação para serem usufruídos em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de setembro de 2020, referentes aos plantões ministeriais
realizados em 22/02/2015, 07/03/2015, 08/03/2015, 14/03/2015, 15/03/2015, 21/03/2015, 22/03/2015, 28/03/2015, 29/03/2015 e 02/04/2015,
conforme certidão expedida pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMPnº 04/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1568/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Ato PGJ nº 1022/2020, que determina que o retorno às atividades presenciais no âmbito estadual do
MPPI ocorrerá de forma gradual, a partir de 10 de agosto de 2020, data a partir da qual serão implementadas as regras e medidas previstas
neste Ato, observando-se os indicadores epidemiológicos nos municípios ou nas regiões onde estão localizados os órgãos ministeriais,
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do referido artigo, que determina que a referida data poderá ser alterada, por meio de Portaria
PGJ, para órgãos de execução localizados em municípios nos quais tenham sido decretadas medidas regionalizadas restritivas à livre locomoção
de pessoas, observada a data do decreto municipal que imponha a restrição,
CONSIDERANDO, por fim, o OF.GAB01. Nº 36/2020 (protocolo e-doc nº 07010084075202017), por intermédio do qual o Promotor de Justiça
Marcondes Pereira de Oliveira, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, solicita o adiamento do retorno ao trabalho presencial na
sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior para o dia 14 de setembro de 2020, com base em dados que demonstram o alto índice de
propagação do vírus no município,
RESOLVE
ADIAR o retorno gradual às atividades presenciais no âmbito da Promotoria de Justiça de Campo Maior para o dia 14 de setembro de 2020, sem
prejuízo de uma nova avaliação das condições epidemiológicas do município, ficando suspensos os prazos dos procedimentos extrajudiciais das
referidas Promotorias de Justiça até o dia 13 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1569/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA ODETE SOARES, titular da 19ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 de setembro a 01 outubro de 2020, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1570/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, de 02 de setembro a 01 outubro de
2020, em razão das férias do Promotor de Justiça Albertino Rodrigues Ferreira.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1571/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, bem como pelas atribuições junto ao Grupo Regional das
Promotorias Integradas de Campo Maior no Acompanhamento do COVID-19, de 01 a 15 de setembro de 2020, com efeitos retroativos, em razão
do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1572/2020
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a vacância da 5ª Promotoria de Justiça de Picos; e
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação, mediante declínio, por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 5ª Promotoria de Justiça de Picos, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1573/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, bem como pelas atribuições junto ao Grupo Regional das Promotorias
Integradas de Parnaíba no Acompanhamento do COVID-19, de 01 a 30 de setembro de 2020, com efeitos retroativos, em razão as férias da
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1574/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, de 01 a 15 de setembro de 2020, com efeitos retroativos, em
razão do afastamento do Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1575/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí o adiamento de 30 (trinta) dias de férias
doPromotorde Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do
exercício de 2020, anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme a Portaria PGJ nº 1406/2020, para que
sejam usufruídas no período 02 de setembro a 01 de outubro de 2020.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/09/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1576/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea 'f', da Lei Complementar Estadual no 12/93, e considerando a solicitação oriunda da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGA-SEI nº 19.21.0378.0005068/2020-82,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
nas audiências criminais de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, referentes aos processos nº 0000446-68.2019.8.18.0128, 000056913.2017.8.18.0039, 0000668-80.2017.8.18.0039 e 0001309-73.2014.8.18.0039 , dia 03 de setembro de 2020, em decorrência de fruição de folga
do Promotor Silas Sereno Lopes, conforme Portaria PGJ/PI nº 1524/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1577/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea 'f', da Lei Complementar Estadual no 12/93, e considerando a solicitação oriunda da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGA-SEI nº 19.21.0378.0005068/2020-82,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justiça DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, para atuar nas
audiências criminais de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, referentes aos processos nº 0000016-82.2020.8.18.0128 e 000014405.2020.8.18.0128, dia 04 de setembro de 2020, em decorrência de fruição de folga do Promotor Silas Sereno Lopes, conforme Portaria PGJ/PI
nº 1524/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1578/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA-SEI nº 19.21.0378.0004942/2020-89,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora ERIKA MENDES FERRER TOCANTINS, Analista Ministerial, matrícula nº. 156 , 03 (três) dias de folga, para serem
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fruídos nos dias 11 de setembro de 2020, e 15 e 16 de outubro de 2020, como compensação em razão de atuação na fiscalização do Processo
Seletivo para Estagiários do MPE-PI, realizado no dia 31 de março de 2019, conforme Edital PGJ nº 30/2019, sem que recaiam descontos sob o
auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1579/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça ZÉLIA SARAIVA LIMA, titular da 19ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela 20ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de setembro de 2020, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1580/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000040/2019-41,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor DANILO DE OLIVEIRA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Informática, matrícula nº 162, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 24 de novembro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1581/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000285/2020-19,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora BRENDA VIRNA DE CARVALHO PASSOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 292, do Padrão 04, Classe B, para o Padrão 05, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16
e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 01 de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1582/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000192/2020-08,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor FABRICIO MANOEL DE BRITO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 372, do Padrão 02, Classe A, para o Padrão 03, Classe A de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1583/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea 'f', da Lei Complementar Estadual no 12/93, e considerando a solicitação oriunda da Promotoria de Justiça de Itainópolis, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGA-SEI nº 19.21.0378.0005028/2020-95,
RESOLVE:
DESIGNAR, com efeitos retroativos, a Promotora de Justiça KARINE ARARUNA XAVIER, titular da Promotoria de Justiça de Jaicós, para atuar
na audiência de atribuição da Promotoria de Justiça de Itainópolis, referente ao processo nº 0000121-21.2019.8.18.0055 , dia 01 de setembro de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13176
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil da Delegacia Regional de Oeiras-PI, na pessoa do Sr. Antonio Nilton Alves de Moura, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de São
Francisco do Piauí-PI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
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CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar atuante na região de São Francisco do Piauí-PI, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de São Francisco do Piauí-PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art.
250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº
9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de São Francisco do Piauí-PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
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princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São Francisco do Piauí-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
a) APRESENTAR e INICIAR a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias,
que deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) SUSPENDER TEMPORARIAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural
do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) ENCAMINHAR à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) INICIAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) MOBILIZAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no
município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e
para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) MOBILIZAR o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, em geral, nos Códigos de Posturas dos Municípios, não é permitida a queima de lixo na área urbana, bem como dar outro
destino que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de São Francisco do Piauí-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
Página 17

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de São Francisco do Piauí-PI ter um contingente treinado e capaz de
combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas
de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São Francisco do Piauí-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Francisco do Piauí-PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[1];
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de São Francisco do Piauí-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito".
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de Colônia-PI ter um contingente treinado e capaz de combater os
incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate
de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Colônia-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Colônia-PI, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[1];
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Colônia-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
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viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito".
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Colônia-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, em geral, no Código de Posturas Municipal não é permitida a queima de lixo na área urbana, bem como dar outro destino
que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de Colônia-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a queima de
resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de técnicas de
varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
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Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Colônia-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar atuante na região de Colônia-PI, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Colônia-PI, atue no combate a incêndios
dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
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RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Colônia-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de Colônia-PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar fogo para
prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no
município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
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saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Colônia-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil da Delegacia Regional de Oeiras-PI, na pessoa do Sr. Antonio Nilton Alves de Moura, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de
Colônia-PI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos
crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art.
41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções
Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Colônia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
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princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Colônia-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das
seguintes providências:
a) APRESENTAR e INICIAR a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias,
que deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) SUSPENDER TEMPORARIAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural
do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) ENCAMINHAR à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) INICIAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) MOBILIZAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no
município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e
para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) MOBILIZAR o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Colônia-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020
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Portaria nº 51/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Oeiras-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, que
ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no
município - : Brigada Municipal, Corpo de Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda
Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às
emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente,
confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de Oeiras-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
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umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97[3],
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de Oeiras-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências: I - criar,
aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Oeiras-PI, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas; II
- assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[4]; III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no
projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Oeiras-PI, antes da
apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento
de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo
Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de
Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura
dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer,
ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Oeiras-PI para que os seus associados se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os associados para
divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para
orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de Oeiras-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Oeiras-PI, para que, durante os serviços de
policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante
e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código
Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Ressaltamos que o mesmo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 ressalva a possibilidade de efetivação de "campanha dos órgãos públicos" em
"caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral". Dessa forma, remanesce a possibilidade de o Órgão de
Execução, por seu exclusivo critério, recomendar a execução da campanha, ainda que nos 03 (três) meses anteriores ao pleito, desde que
atendidas as condições mencionadas acima.
[4] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
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disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020
Portaria nº 53/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Santa Rosa do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Santa Rosa do Piauí-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 17/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de Santa Rosa do Piauí-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
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relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de Santa Rosa do Piauí para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências: I criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Santa Rosa do Piauí-PI, com o objetivo
de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades
aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual
ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no
item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de
Santa Rosa do Piauí-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o
aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha
sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação,
aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de
impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente
prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada
Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Santa Rosa do Piauí-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de Santa Rosa do Piauí-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Santa Rosa do Piauí-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
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disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020
Portaria nº 55/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Varjota-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Varjota-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de São João da Varjota-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de São João da Varjota-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São João da Varjota-PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e
quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela
corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das providências
recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do
Município de São João da Varjota-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a
criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item
III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de
criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese
de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação
originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento
de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de São João da Varjota-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de São João da Varjota-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de São João da Varjota-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
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disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020
Portaria nº 57/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Cajazeiras do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Cajazeiras do Piauí-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de Cajazeiras do Piauí-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
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relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de Cajazeiras do Piauí-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Cajazeiras do Piauí-PI, com o objetivo
de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades
aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual
ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no
item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de
Cajazeiras do Piauí-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o
aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha
sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação,
aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de
impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente
prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada
Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Cajazeiras do Piauí-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de Cajazeiras do Piauí-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Cajazeiras do Piauí-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
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disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020
Portaria nº 56/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de São Miguel do Fidalgo-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
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relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de São Miguel do Fidalgo-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Miguel do FidalgoPI, com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a
incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em
espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados
pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das
providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do
ano de 2021, do Município de São Miguel do Fidalgo-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária
específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei
orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos
Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício
financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar
transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e
início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de São Miguel do Fidalgo-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de São Miguel do Fidalgo-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de São Miguel do Fidalgo-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
Página 34

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020
Portaria nº 54/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Francisco do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Francisco do Piauí-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 18/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de São Francisco do Piauí-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
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relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de São Francisco do Piauí-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Francisco do PiauíPI, com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a
incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em
espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados
pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das
providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do
ano de 2021, do Município de São Francisco do Piauí-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária
específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei
orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos
Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício
financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar
transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e
início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de São Francisco do Piauí-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de São Francisco do Piauí-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de São Francisco do Piauí-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
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disponibilidade de caixa para este efeito".
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020
Portaria nº 52/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Colônia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Colônia-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 16/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Colônia-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Expedir Ofício convidando para Evento on-line de orientação para Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais,
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, que ocorrerá na data de 03/09/2020, às 9h, por meio
da Plataforma "Teams", os seguintes órgãos e agentes públicos - caso tenham atuação no município -: Brigada Municipal, Corpo de
Bombeiros, Diretor do campus IFPI, Diretor do campus UESPI, Diretor do campus UFPI, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeito
Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município; bem como expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de
notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. Expedir, com as considerações de praxe, Recomendação ao Município de Colônia-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[1], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
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relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[2];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. Expedir Recomendação ao Município de Colônia-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências: I - criar,
aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Colônia-PI, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas; II
- assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[3]; III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no
projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Colônia-PI, antes da
apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento
de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo
Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de
Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura
dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer,
ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Colônia-PI para que os seus associados se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os associados para
divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para
orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. Expedir Recomendação aos residentes no Município de Colônia-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Colônia-PI, para que, durante os serviços de
policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante
e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código
Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[2] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[3] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito".
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RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Oeiras-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, consoante art. 30, inciso IV do Código de Posturas Municipal de Oeiras-PI, não é permitida a queima de lixo na área
urbana, bem como dar outro destino que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de Oeiras-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a queima de
resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de técnicas de
varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
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CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de Oeiras-PI ter um contingente treinado e capaz de combater os
incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate
de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Oeiras-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Oeiras-PI, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[1];
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Oeiras-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito".
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
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qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Oeiras-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das
seguintes providências:
a) APRESENTAR e INICIAR a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias,
que deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) SUSPENDER TEMPORARIAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural
do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) ENCAMINHAR à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) INICIAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
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rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) MOBILIZAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no
município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e
para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) MOBILIZAR o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Oeiras-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil da Delegacia Regional de Oeiras-PI, na pessoa do Sr. Antonio Nilton Alves de Moura, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de OeirasPI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes
tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da
Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
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divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Oeiras-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar atuante na região de Oeiras-PI, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Oeiras-PI, atue no combate a incêndios
dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
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conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Oeiras-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Oeiras-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Oeiras-PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Oeiras-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de Oeiras-PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar fogo para
prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no
município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
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Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI13178
RECOMENDAÇÃO Nº 12/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE Guadalupe-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir
a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo de
queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Guadalupe-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte)
dias, que deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e
humanos e da infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária
de terrenos particulares e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela
realização de queima de lixo nesses imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de
autorização para queima controlada, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código
Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural
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do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas
pela baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela
queima irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas
agrícolas na zona rural, caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com
fundamento no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco,
objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de
Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período
assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de
veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas
no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual
descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja
apresentada, no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação,
observando-se o período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.guadalupe@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Caroline Alencar de Carvalho, servidora do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOLELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 13/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Guadalupe, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
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suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação ao Município de Guadalupe-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte)
dias, que deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e
humanos e da infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária
de terrenos particulares e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela
realização de queima de lixo nesses imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de
autorização para queima controlada, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código
Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural
do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas
pela baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela
queima irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas
agrícolas na zona rural, caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com
fundamento no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de
projeto de lei elaborada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco,
objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de
Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período
assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de
veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas
no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual
descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja
apresentada, no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação,
observando-se o período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. expedir Recomendação ao Município de Guadalupe-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Guadalupe-PI,
com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate
a incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e
uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e
reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado
até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Guadalupe-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de
Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à
Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada
Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da
abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente prevista para despesas com
publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de
Combate a Incêndios;
5. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Guadalupe-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de
limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10
(dez) dias, reúna os associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu
eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. expedir Recomendação aos residentes no Município de Guadalupe-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se
utilizarem, exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Guadalupe-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio
da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes
tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e
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art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem
como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código
Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de
incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das
providências cabíveis;
9. adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 13/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE Guadalupe-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir
a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de Guadalupe-PI, na pessoa de seu dirigente, o Senhor VITO ALVES DA SILVA,
que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins
de limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10
(dez) dias, a direção desses Sindicatos e Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima
mencionados, e as penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no
período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que os destinatários informem a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.guadalupe@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Sr. Caroline Alencar de Carvalho, servidor do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
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ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
Recomendação - Munícipes - Proibição de queima de lixo
RECOMENDAÇÃO Nº 14/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEGuadalupe-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir
a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, consoante art. 7º,§ 1º, do Código de Posturas Municipal de Guadalupe-PI, não é permitida a queima de lixo na área
urbana, bem como dar outro destino que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de Guadalupe-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a
queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Sr. Caroline Alencar de Carvalho, servidor do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
Recomendação - Polícia Militar - Infrações penais relacionadas a queimadas e incêndios florestais
RECOMENDAÇÃO Nº 15/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE Guadalupe-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir
a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de Guadalupe-PI, na pessoa do Sr. Reginaldo de Sousa e Silva, a
adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Guadalupe-PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de
lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos
crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei
de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa,
alertando a população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade
de enquadramento da conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da
Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.guadalupe@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Caroline Alencar de Carvalho, servidora do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 16/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
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legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil de Guadalupe-PI, na pessoa do Sr. Moisés Linhares Aragão, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural
de Guadalupe-PI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no
art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar
alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.guadalupe@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Caroline Alencar de Carvalho, servidora do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
Recomendação - Município - Brigadas Municipais
RECOMENDAÇÃO Nº 17/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE Guadalupe-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir
a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Guadalupe-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Guadalupe-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de Guadalupe-PI ter um contingente treinado e capaz de combater os
incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate
de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Guadalupe-PI, na pessoa de sua Prefeita Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Guadalupe-PI, com o objetivo de
atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Guadalupe-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.guadalupe@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Caroline Alencar de Carvalho, servidor do Ministério Público do Estado do Piauí, que encaminhe à
publicação a presente Recomendação.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI13179
Página 52

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

PORTARIA GPJSP nº 36/2020
Instaura o Procedimento Administrativo 19/2020, que trata sobre a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais
nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso das atribuições previstas
no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios do âmbito da Promotoria de São Pedro, ou seja, São Pedro do Piauí,
Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos municípios desta Promotoria de São Pedro, ou seja, São Pedro
do Piauí, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações,
pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 19/2020 com a finalidade de tomar providências sobre o fato acima descrito, em
todas as suas circunstâncias, ou seja, a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como ÁREA
> Cível; CLASSE MP > 910031 - Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas => Procedimento Administrativo;
ASSUNTOS: 9879 - Contra a Fauna => Contra o Meio Ambiente; 9880 - Contra a Flora => Contra o Meio Ambiente; 3492 - Incêndio => Crimes
contra a Incolumidade Pública; 1825 - Poluição => Meio Ambiente;
Expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
Expedir Recomendação aos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres com o objetivo
de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios nos municípios, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
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b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural dos
Municípios enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Expedir Recomendação aos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres para, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências:
a) criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios dos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia,
São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres, com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas
atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
b) assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
c) para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, dos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio
dos Milagres, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o
início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
d) caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
e) na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais dos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e
Santo Antônio dos Milagres para que os seus associados se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura
extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para
queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima
mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no
período;
Expedir Recomendação aos residentes nos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres,
em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou
em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final
ambientalmente adequada dos rejeitos;
Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar dos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do
Piauí e Santo Antônio dos Milagres, para que, durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior
encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada
no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar
alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins
de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelos Municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e
Santo Antônio dos Milagres, para que durante os serviços de deslocamento para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no
perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda
às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e
adoção das providências cabíveis;
Autue-se e publique-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria desta
Promotoria de Justiça;
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente procedimento administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 67/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
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uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de São Pedro do Piauí/PI, nas pessoas de seu Prefeito Municipal, Senhor José Maria Ribeiro de Aquino Júnior, e
Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
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12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 67-A/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
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positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de Agricolândia/PI, nas pessoas de seu Prefeito Municipal, Senhor Walter Ribeiro Alencar, e Secretário Municipal
de Meio Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Agricolândia/PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 67-B/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
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225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de São Gonçalo do Piauí/PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal, Senhor Luis de Sousa Ribeiro Junior, e
Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
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nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 67-C/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
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finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Gomes Vilanova
Sousa Filho, e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 68/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade dos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, terem um contingente treinado e capaz de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus
impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de São Pedro do Piauí/PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, Senhor José Maria Ribeiro de Aquino Júnior, a
adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Pedro do Piauí/PI, com o objetivo
de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de São Pedro do Piauí/PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
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elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 68-A/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade dos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, terem um contingente treinado e capaz de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus
impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de Agricolândia/PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, Senhor Walter Ribeiro Alencar, a adoção das seguintes
medidas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Agricolândia/PI, com o objetivo de
atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
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III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Agricolândia/PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Agricolândia/PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 68-B/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade dos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, terem um contingente treinado e capaz de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus
impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
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CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de São Gonçalo do Piauí/PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, Senhor Luis de Sousa Ribeiro Junior, a adoção
das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 68-C/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
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princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade dos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, terem um contingente treinado e capaz de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus
impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Gomes Vilanova Sousa
Filho, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, antes da apreciação dessa pelo Poder
Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de
Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres/PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 69-A/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
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Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos residentes no Município de Agricolândia/PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a
queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de
técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 69-B/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
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pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos residentes no Município de São Gonçalo do Piauí/PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 69-C/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos residentes no Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o
fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 69/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
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CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos residentes no Município de São Pedro do Piauí/PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a
queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de
técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 70/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil da 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Água Branca/PI, na pessoa do Senhor Dyego Pascoal
de Sousa Carvalho, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural dos
Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Agricolândia/PI, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
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Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 71-A/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
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caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de Agricolândia/PI, na pessoa do Sr. Geailson Lima Martins, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Agricolândia/PI, atue no combate a
incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo
Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 71-B/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
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CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de São Gonçalo do Piauí/PI, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Souza, a
adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art.
250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº
9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 71-C/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
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Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de Santo Antônio dos Milagres/PI, na pessoa do Sgt Da Silva, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Santo Antônio dos Milagres/PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art.
250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº
9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 71/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de São Pedro do Piauí/PI, na pessoa do Sr. Francisco Luis Ferreira
da Silva, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de São Pedro do Piauí/PI, atue no combate
a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo
Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
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destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 72/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro do Piauí/PI, na pessoa de sua dirigente, a Sra. Neumária Cordeiro Soares
e Silva, que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de
limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a
direção desses Sindicatos e Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as
penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta 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;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
Página 75

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 710 Disponibilização: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020

São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 72-A/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de Agricolândia/PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar fogo para
prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no
município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta 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;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 72-B/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
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disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de São Gonçalo do Piauí/PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar
fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no
município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta 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;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 72-C/2020
Procedimento Administrativo nº 19/2020
SIMP 001078-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, SIMP nº 001078
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255 2020, com o objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios desta
Comarca, ou seja, São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e
Santo Antônio dos Milagres/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos
ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de São Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São
Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas
agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de São
Pedro do Piauí/PI, Agricolândia/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e Santo Antônio dos Milagres/PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de Santo Antônio dos Milagres/PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta 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;
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, que encaminhe 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 Infância e Juventude e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13180
PORTARIA Nº 28/2020
Instaura o Procedimento Administrativo nº. 19/2020 com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
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a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Luzilândia-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Luzilândia-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE: Instaurar o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. Registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente CAOMA/MPPI, para conhecimento;
3. Remessa desta portaria ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação, bem como afixação no mural da
Promotoria do Fórum local;
4. Expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
5. Expedir Recomendação ao Município de Luzilândia-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio, Portais e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco,
objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização
de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a
população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo
prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a
obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
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âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
6. Expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Luzilândia-PI para que os seus associados se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os associados para
divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para
orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
7. Expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Luzilândia-PI, para que, durante os serviços de
policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante
e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código
Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
8. Expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
9. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Luzilândia-PI, 1º de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE-PI13181
PORTARIA Nº 09/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através das Promotorias de Justiça de Amarante/Palmeirais-PI, no uso das atribuições
previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no
art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO as situações de excepcionalidade vividas no municípios de Amarante/Palmeirais-PI, com números expressivos de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos município de Amarante/Palmeirais-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
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ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 06/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais nos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação[1] aos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[2], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[3];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97[4],
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. expedir Recomendação[5] ao Município de Amarante/Palmeirais-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Amarante/Palmeirais-PI,
com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a
incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em
espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados
pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[6]; III - para fins de cumprimento das
providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do
ano de 2021, dos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária
específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei
orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos
Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício
financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar
transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e
início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais dos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. expedir Recomendação aos residentes nos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. expedir Recomendação aos Comandantes do Grupamento de Polícia Militar dos Municípios de Amarante/Palmeirais-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
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gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Amarante/Palmeirais-PI, 01 de setembro de 2020
Afonso Aroldo Feitosa Araújo
Promotor de Justiça
[1] Caso o Promotor de Justiça entenda que é cabível a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta contendo as mesmas providências
elencadas na Recomendação, o CAO de Defesa do Meio Ambiente elaborou uma minuta de acordo extrajudicial nesse sentido, o qual poderá ser
livremente utilizado pelos Órgãos de Execução.
[2] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[3] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[4] Ressaltamos que o mesmo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 ressalva a possibilidade de efetivação de "campanha dos órgãos públicos" em
"caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral". Dessa forma, remanesce a possibilidade de o Órgão de
Execução, por seu exclusivo critério, recomendar a execução da campanha, ainda que nos 03 (três) meses anteriores ao pleito, desde que
atendidas as condições mencionadas acima.
[5] Caso o Promotor de Justiça entenda que é cabível a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta contendo as mesmas providências
elencadas na Recomendação, o CAO de Defesa do Meio Ambiente elaborou uma minuta de acordo extrajudicial nesse sentido, o qual poderá ser
livremente utilizado pelos Órgãos de Execução.
[6] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito".

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13182
Inquérito Civil nº 098/2019
SIMP 001168-310/2019
Objeto: TRANSPORTE DE ELEITORES
Investigado: REINALDO GOMES DE MORAIS
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração da conduta praticada pelo Vereador de
Campo Alegre do Fidalgo - Sr. Reinaldo Gomes de Morais -, em razão da condução de pessoas para alistamento eleitoral, após notícia de fato
encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelo Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral - São João do Piauí.
No Inquérito Civil constatou que o investigado violou os princípios administrativos ao transportar 07 (sete) adolescentes do Município de Campo
Alegre do Fidalgo com destino ao Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral do Piauí, situada em São do Piauí, para realização de alistamento
eleitoral.
Após oitiva de testemunhas, foi promovida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080074202.2020.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92 (11, caput), ante a
violação do princípio constitucional da moralidade.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 1º de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 046/2020
SIMP 000305-310/2020
Objeto: SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PÚBLICAS POR EMPRESA PRIVADA EM CONSTRUÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE
JOÃO COSTA-PI, E DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL NO PERÍODO DA COVID
19
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurado a partir do recebimento reclamação (nº 937/2020), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do
Estado do Piauí, em que encaminha denúncia anônima relatando que está sendo feito uma obra no Município de João Costa-PI e que, embora a
obra esteja sob responsabilidade da empresa SILVA COSTA, está sendo utilizado o maquinário do PAC2 para colocação de materiais como
bloco, areia e barro na referida obra.
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Arguiu a denúncia que o Gestor municipal de João Costa está descumprindo as orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS, Ministério
da Saúde e recomendações do MPPI, de isolamento social e outras recomendações necessárias nesse período de emergência em razão do
novo coronavírus, já que está sendo realizado uma construção no município, com aglomerações e vários profissionais de outras regiões.
Em sede de resposta, o Município de João Costa prestou informações, arguindo que:
"... A obra na entrada do Centro de Saúde Dr. José Abel, mas precisamente na parte externa do prédio, esta sendo realizada pela Prefeitura
Municipal de João Costa, não tendo absolutamente nada haver com nenhuma empresa licitante, conforme acusa falsamente o denunciante.
A empresa contratada executou perfeitamente o contrato, desde o ano de 2019, inexistindo, portanto, qualquer relação contratual entre Prefeitura
Municipal de João Costa e a Empresa, relativo à referida obra.
Vale observar, porquanto extremamente oportuno e necessário, que na planilha orçamentária da referida obra, constante na Tomada de Preço nº.
009/2018, inexiste qualquer tipo de serviço de terraplanagem, nivelamento ou algo parecido, nem mesmo construção de muro, serviço esse que
esta sendo executado pelo município.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
A denúncia anônima apenas apresenta um registro fotográfico de máquinas em frente ao Centro de Saúde Dr. José Abel, localizado no Município
de João Costa, portanto, não há registro de aglomerações ou descumprimento de medidas sanitárias, razão pela qual não há fundamentos de
irregularidades sob este tópico.
Quanto à utilização de veículos do Município em obras licitadas, verifica-se que a resposta apresentada pelo Município de João Costa
demonstram que o serviço prestado não se encontra dentro do rol do objeto que foi licitado, conforme se infere da documentação acostada aos
autos.
Registre-se que a documentação apresentada pelo noticiante não são suficientes para deflagrar procedimento investigativo, e que diante do
anonimato fica difícil a notificação para eventual complementação de material probatório, conforme disciplina a Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Pelas argumentações acima, o arquivamento é medida que se impõe, registrando a possibilidade de apreciação eventual de nova denúncia,
desde que baseada em provas substancialmente novas, sobre os fatos em apuração.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, 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 denúncia anônima, 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.
Comunique-se, por e-mail, o Município de João Costa de todo o teor desta decisão.
Cientifique-se 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, 1º de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 087/2020
SIMP 000435-310/2020
Objeto: NÃO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ DOS SALÁRIOS DOS BOMBEIROS CIVIS CONTRATADOS EM
ABRIL DE 2020 PARA TRABALHAREM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurado a partir do recebimento reclamação anônima, encaminhada por meio de aplicativo de mensagem
WhatsApp a esta Promotoria de Justiça, onde relata que o Município de São João do Piauí, não estaria pagando os salários dos bombeiros civis
contratados em abril de 2020 para atuarem nas barreiras sanitárias fixadas instaladas como forma de enfrentamento a Covid-19.
Em sede de resposta, o Município de São João do Piauí prestou informações, juntamento com documentação, arguindo que:
"... No tocante ao solicitado, a municipalidade informa que os valores dos salários dos bombeiros civis contratados para o trabalho de
enfretamento à pandemia foi regularizado, conforme comprovantes de pagamento em anexo."
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a resolutividade extrajudicial do problema apresentado nesta Promotoria de Justiça com a regularização dos salários dos bombeiros
civis contratados para atuar em barreiras sanitárias durante a pandemia, fato que é comprovado pela documentação apresentada.
Pelas argumentações acima, o arquivamento é medida que se impõe, registrando a possibilidade de apreciação eventual de nova denúncia,
desde que baseada em provas substancialmente novas, sobre os fatos em apuração.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, 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 denúncia anônima, 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.
Comunique-se, por e-mail, o Município de São João do Piauí de todo o teor desta decisão.
Cientifique-se 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, 1º de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Preparatório nº 014/2020
SIMP 000493-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE AOLESCENTES
DECISÃO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
Trata-se de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO instaurado para apuras situação de vulnerabilidade das adolescentes R. S. C., R. S. C., e R. R.
S. C., após recebimento de relatório do Conselho Tutelar
Foi ajuizada pela genitora das adolescentes demanda buscando a modificação da guarda com declaração incidental de alienação parental.
Após manifestação ministerial favorável, foi concedida guarda provisória das adolescentes em favor da genitora.
Em razão disso, as adolescentes passaram a residir com a genitora na cidade de São Luís-MA.
É o breve relatório.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 147 ser o competente o local do domicílio dos pais ou do responsável, verbis:
Art. 147. A competência será determinada:
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I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
Logo, com a concessão da guarda provisória em favor da genitora e com a possível cessação da situação de vulnerabilidade enquanto residiam
com o pai, esta Promotoria de Justiça perdeu, de forma superveniente, a atribuição quanto a investigação dos fatos que estão delimitados na
portaria inaugural.
Primeiro, porque as adolescente passaram a residir na cidade de São Luís-MA, passando aquela Comarca a competente para ajuizamento de
eventuais demandas, tais como a ação de destituição do poder familiar, diante da competência absoluta prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Registre-se que a regra de competência inserida no Estatuto excepciona, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis para
atender a regra constitucional do princípio da proteção integral.
Assim, é o posionamento jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No confronto entre a regra geral da
perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência (art. 43 do CPC), e a regra especial (art. 147, inc. I, do ECA), que estabelece
o princípio do juiz imediato, esta deve prevalecer, observadas as peculiaridades do caso. 2. A regra inserta no art. 147 do ECA é cogente,
porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal,
revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ. 3. O magistrado pode declinar de ofício da competência absoluta. 4. A competência para processar e julgar ação de
regulamentação de guarda já exercida de fato é o domicílio do seu detentor, onde o menor mantém convivência familiar e comunitária.
Inteligência da Súmula 383 do STJ. 5. Conflito julgado improcedente. Competência do Juízo suscitante.
(TJ-DF 07103151620198070000 - Segredo de Justiça 0710315-16.2019.8.07.0000, Relator: MARIO ZAM BELMIRO ROSA, Data de Julgamento:
04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos acrescidos
Segundo, e até mesmo como reflexo da regra de competência, pelo fato de que a apuração dos fatos será melhor colhida no local em que as
adolescentes encontram-se residindo, atendendo, assim, as diretrizes insculpidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Assim, por tudo o que foi exposto, PROMOVO o DECLINÍO DE ATRIBUIÇÃO desta Promotoria de Justiça, devendo os autos serem
encaminhados à Promotorias de Justiça com atribuição em Infância e Adolescente de São Luís-MA, o que faço com fulcro nos termos do art. 9º-A
da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público.
A presente decisão deve ser alvo de apreciação revisional pelo CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (art. Art. 9º-A da Resolução
nº 023/07 do CNMP).
Registre-se no SIMP. Cumpra-se. Remeta-se ao CSMP.
São João do Piauí, 1º de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 017/2020
SIMP 000147-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurado a partir do recebimento de relatório do Conselho Tutelar de Lagoa do Barro do Piauí, narrando
suposta situação de vulnerabilidade de crianças em razão de comportamento de terceiro que estaria em contato íntimo com estas.
Em seguida, diante da narrativa vaga foi solicitada ao Conselho Tutelar que prestasse as seguintes informações: "a) se realizaram diligências no
endereço do suposto agressor para verificar a veracidade das informações; b) a inserção do fato na rede de proteção à criança e ao adolescente
para que o CRAS ou CREAS venha identificar as crianças que supostamente estariam com seus direitos violados; c) a comunicação à polícia
militar para auxiliar na prevenção, caso constatado eventual ilícito; d) o encaminhamento dos fatos, caso dotado de veracidade, a polícia civil para
a devida apuração de crime".
Em resposta, o Conselho Tutelar de Lagoa do Barro do Piauí registrou que a denúncia foi recebida anonimamente em novembro de 2019 e que
passaram a diligenciar para verificar a veracidade das informações. Asseveraram que nas diligências realizadas nunca presenciaram a entrada
de crianças, não havendo suposta vítimas que possam ser inseridas na rede de proteção à criança e ao adolescente.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se que o primeiro relatório emitido pelo Conselho Tutelar de Lagoa do Barro do Piauí é baseada em denúncia anônima imputando a
autoria de crime a terceira pessoa sem apresentar quaisquer supostas vítimas ou quaisquer elementos que possam, ainda que indiciariamente,
que os fatos tenham ocorrido.
Em um segundo relatório, após provocação desta Promotoria de Justiça, verificou-se que o Conselho Tutelar realizou diligências para identificar
supostas vítimas e inseri-las na rede de proteção, porém não constatou quaisquer indícios da prática narrada na denúncia anônima.
Pelas argumentações acima, o arquivamento é medida que se impõe, registrando a possibilidade de se apreciar eventual denúncia
superveniente, desde que baseada em provas substancialmente novas, sobre os fatos em apuração.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, 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.
Notifique-se o Conselho Tutelar de Lagoa do Piauí para conhecimento da presente decisão, facultando-lhe o prazo recursal previsto no art. 4º, §
1º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Encaminhe-se cópia integral deste procedimento à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí para conhecimento e adoção das medidas que
entender cabíveis.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ e o Conselho Superior do Ministério Público de
todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, abra-se conclusão dos presentes autos. Expirado o prazo sem manifestação, promova-se com o arquivamento dos autos.
São João do Piauí-PI, 2 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 075/2020
SIMP 000414-310/2020
Objeto: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO MAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurado a partir do recebimento de representação realizada pelos vereadores Josivaldo de Sousa Araújo,
Wilson de Sousa Barbosa, José Vicente Vilanova e Edimar Barbosa Coelho em face do Prefeito Municipal de Pedro Laurentino, Leôncio Leite de
Sousa, encaminhada a esta Promotoria de Justiça, relatando obra de pavimentação de ruas em paralelepípedos, realizada com recursos
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federais, é de baixa qualidade e que com menos de um mÊs já apresentou problemas.
Em sede de resposta, o Município de Pedro Laurentino, juntamente com documentação, arguiu que:
"... Ao contrário do asseverado na representação, a obra não possui baixa qualidade, no momento de sua entrega a mesma apresentava boa
qualidade e perfeito estado, ocorre, que devido o tráfego/deslocamento de veículo pesado a obra/rua apresentou recentemente alguns problemas
(afundamento). Ou seja, os problemas apresentados não foram ocasionados por questões técnicas na execução dos serviços e sim por fatores
externos praticados por terceiros (tráfego de veículo pesado).
A Administração Municipal ciente dos pequenos problemas apresentados e diante da garantia contratual dos serviços executados, já realizou a
NOTIFICAÇÃO da Empresa Contratada para que seja feita a regularização da situação apresentada, ou seja, a recuperação da obra."
A seguir, foi determinada a expedição de novo expediente à Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino para informar quais as ações desenvolvidas
pela empresa contratada quanto à recuperação da obra.
O Município apresentou documentação demonstrando que a empresa recuperou as vias, inclusive com registro fotográfico, contendo fotos com
os trechos danificados antes e depois de recuperados.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a resolutividade extrajudicial do problema apresentado nesta Promotoria de Justiça com a recuperação dos trechos que foram
danificados após a realização de obra de pavimentação de ruas com paralelepípedos.
Pelas argumentações acima, o arquivamento é medida que se impõe, registrando a possibilidade de apreciar eventual superveniente denúncia,
desde que baseada em provas substancialmente novas, sobre os fatos em apuração.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, 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.
Notifiquem-se os noticiantes e o Município de Pedro Laurentino, facultando-lhes o prazo recursal previsto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174, de
4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e 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.
Apresentado recurso, abra-se conclusão dos autos. Expirado o prazo sem manifestação, promova-se o arquivamento dos autos.
São João do Piauí-PI, 2 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 140/2019
SIMP 001864-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR CONCURSO PÚBLICO DE JOÃO COSTA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para acompanhamento do concurso público deflagrado pelo Município de João
Costa.
Constam nos autos o fornecimento de documentação pertinente de todas as etapas do concurso.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O concurso já possui todas as suas fases realizadas, culminando com a homologação, realizada através do Decreto nº 069/2020 e publicação no
Diário Oficial dos Municípios.
Esta Promotoria de Justiça acompanhou todas as etapas do concurso, inclusive durante o período de isolamento social decretado pelo Município,
que levou a suspensão do certame.
As denúncias apresentadas foram autuadas em procedimentos próprios e foram ou estão sendo apuradas por esta Promotoria de Justiça.
Portanto, o objeto do presente procedimento, que se restringe ao acompanhamento do concurso público restou exaurido, sendo o arquivamento
medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante do exaurimento do objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 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. 13, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 112/2019
SIMP 000700-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR SITUAÇÃO DE POSSÍVEL VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, após recebimento de cópia do Termo Circunstanciado de Ocorrência pela 1ª
Promotoria de Justiça de São João do Piauí, evidenciando suposta situação de risco do adolescente R. C. O., diante da narração típica de
agressão no ambiente familiar em que este foi vítima.
Em audiência extrajudicial realizada na Promotoria de Justiça, o adolescente manifestou interesse em ir residir com a tia materna, tendo a tia e
avó materna aquiescido, estabelecendo para resguardar o melhor interesse do adolescente que a guarda de fato, a partir daquele momento,
ficasse definida com a tia materna.
Foi solicitado o acompanhamento do Conselho Tutelar e do CRAS no fato em apuração.
Por fim, o CRAS emitiu relatório social, em agosto de 2010, relatando que:
"... foi verificado no ambiente familiar a qual o menor R. C. O. se encontra residindo, percebe-se que o mesmo está sendo bem cuidado e inserido
em uma família que lhe tem proporcionado amor, afeto e proteção que são indispensáveis para o seu desenvolvimento como pessoa humana."
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante das informações atualmente prestadas pelo CRAS se consolidou a cessação de vulnerabilidade do adolescente, após medidas de
proteção aplicadas por esta Promotoria de Justiça em audiência extrajudicial.
Verifica-se o exaurimento do objeto do presente procedimento com a resolutividade extrajudicial do problema apresentada. Logo, o arquivamento
é medida que se impõe.
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Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da resolutividade do problema
apresentado nesta Promotoria de Justiça.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 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. 13, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Oficie-se ao Conselho Tutelar de São João do Piauí para que diligenciar no endereço do adolescente informando as pessoas que se encontram
no exercício da guarda de fato do adolescente promovam a regularização desta no âmbito judicial, buscando a Advocacia, ou caso não possua
meios a Defensoria Pública para tais fins.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 129/2019
SIMP 000847-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR SITUAÇÃO DE POSSÍVEL VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, após recebimento de relatório do Conselho Tutelar de Campo Alegre do Fidalgo
mencionando que os adolescentes G. J. R. e T. J. R. encontram-se em situação de vulnerabilidade em virtude da prisão da genitora.
Foram realizadas diversas diligências, incluindo, acompanhamento do CRAS e do Conselho Tutelar para realizar o traslado destas para vir residir
com os avós paternos.
Verificou-se a promoção de ajuizamento de processos judiciais que regularizam a guarda provisória em favor dos avós paternos.
Por fim, o Conselho Tutelar emitiu relatório, informando que G. J. R. e T. J. R. já se encontra sob a guarda do avô paterno, não se encontrando
mais em situação de vulnerabilidade.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante das informações atualmente prestadas pelo Conselho Tutelar e pelas decisões judiciais deferindo a guarda provisória em favor dos avós
paternos, proferidas em processo que se encontram em tramitação nesta Comarca, verifica-se a cessação de vulnerabilidade dos adolescentes.
Verifica-se o exaurimento do objeto do presente procedimento com a resolutividade extrajudicial do problema apresentado. Logo, o arquivamento
é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da resolutividade do problema
apresentado nesta Promotoria de Justiça.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 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. 13, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI13183
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 089/2020
(PA - 000118-101/2020)
Recomenda ao Município de Floriano, nas pessoas do Prefeito e os Secretários Municipais da Saúde, da Educação, do Meio ambiente,
de Infraestrutura, Representante da Defesa Civil, Brigada Municipal e SUTRAN a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir o
direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
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qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000118-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de Floriano, nas pessoas do Prefeito e os Secretários Municipais da Saúde, da Educação, do
Meio ambiente, de Infraestrutura, Representante da Defesa Civil, Brigada Municipal e SUTRAN , a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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;
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c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 090/2020
(PA - 000118-101/2020)
Recomenda ao Comandante do Corpo de Bombeiro Militar - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a
fim de garantir um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
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realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição do Corpo de Bombeiro Militar decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento no combate de situações de risco à incolumidade pública, bem como do dever de agir em situações de
flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante o exercício de suas atribuições (art. 301, do
Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, o Corpo de Bombeiro Militar, exercendo sua competência constitucional, responsável pela preservação da
incolumidade pública em geral, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, o Corpo de Bombeiro Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como
repressiva, visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, o Corpo de Bombeiro Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das
medidas adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que o Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuarem
no combate às repercussões criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via
de regra, são as autoridades estatais que primeiro têm acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiro Militar são os órgãos de segurança pública que atuam com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente
através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000118-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante do Corpo de Bombeiro Militar - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. durante a realização de suas atribuições no perímetro urbano e rural do Município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, inclusive por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio e queimadas noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 091/2020
(PA - 000118-101/2020)
Recomenda ao Comandante da Polícia Militar - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
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ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o exercício das
funções de policiamento na manutenção da ordem, no combate de situações de risco à incolumidade pública, bem como do dever de agir em
situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante o exercício de suas atribuições (art.
301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional, responsável pela preservação da ordem e da
incolumidade pública em geral, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação da ordem, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
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adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que o Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuarem
no combate às repercussões criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via
de regra, são as autoridades estatais que primeiro têm acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiro Militar são os órgãos de segurança pública que atuam com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente
através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000118-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante da Polícia Militar - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. durante a realização de suas atribuições no perímetro urbano e rural do Município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, inclusive por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio e queimadas noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 092/2020
(PA - 000118-101/2020)
Recomenda ao Delegado Regional da Polícia Civil - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000118-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Delegado Regional da Polícia Civil - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. Durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural do
município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. Dentro das possiblidades operacionais, atender, com certa brevidade, as ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma
permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
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documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 093/2020
(PA - 000118-101/2020)
Recomenda ao Sindicato do Trabalhadores Rurais do Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Floriano;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
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CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000118-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Floriano, na pessoa do seu presidente, a adoção das
seguintes providências:
a) que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de
limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada;
b) que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção do Sindicatos e Associações agrícolas reúnam os integrantes para divulgar a proibição do uso do
fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de
queimadas no período.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
PORTARIA Nº 125/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2020, o funcionamento do SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, à luz dos
princípios da Administração Pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o seu pleno
funcionamento, com prestação de serviços de qualidade aos usuários do SUS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 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, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe 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, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa 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 caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete 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 Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, tem como objetivo chegar precocemente
à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, à sequela ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos
tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências;
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CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar e acompanhar os indicadores do SAMU 192, a fim de possibilitar uma avaliação de sua
resolutividade e eficiência;
CONSIDERANDO que o SAMU 192, componente assistencial móvel da rede de Atenção às Urgências, é custeado com recursos públicos;
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;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, 127, 129, III
e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da
Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em
desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar, no exercício de
2020, o funcionamento do SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o seu pleno funcionamento, com prestação de serviços de qualidade aos
usuários do SUS, caso sejam necessárias, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 31 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 094/2020
(PA - 000119-101/2020)
Recomenda ao Município de ARRAIAL, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a fim de
garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
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CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000119-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de ARRAIAL, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de ARRAIAL, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das seguintes
providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 095/2020
(PA - 000120-101/2020)
Recomenda ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
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225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000120-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de FRANCISCO AYRES, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
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obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 096/2020
(PA - 000121-101/2020)
Recomenda ao Município de NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
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exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000121-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de NAZARÉ DO PIAUÍ, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de NAZARE DO PIAUÍ, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 097/2020
(PA - 000122-101/2020)
Recomenda ao Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
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Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000122-101/2020, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2020, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
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caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 28 de agosto de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 10/2020
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou por via postal/
eletrônica, torna público o presente edital para cientificar a senhora EUGÊNIA DE SOUSA NUNES acerca da decisão que determinou o
arquivamento da Notícia de Fato nº 001076-100/2020, nos seguintes termos: .
NOTÍCIA DE FATO Nº 001076-100/2020
NOTICIANTE: EUGÊNIA DE SOUSA NUNES
NOTICIADO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES
OBJETO: AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM ANO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE
FRANCISCO AYRES, SEM PREJUÍZO DE SEREM TOMADAS AS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO CASO DE COMPROVAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
DECISÃO
Cls.
Trata-se de reclamação apresentada via Ouvidoria, dando conta do aumento da despesa com pessoal, em ano eleitoral, no âmbito da Prefeitura
Municipal de Francisco Ayres. Segundo relata a noticiante, o Prefeito sancionou leis que entraram em vigor no dia 21 de maio de 2020, que criam
secretarias nas quais possuem em sua estrutura básica os cargos de secretário, diretor e coordenador administrativo.
A título de diligência inicial, determinou-se a expedição de ofício ao gestor do Município de Francisco Ayres, solicitando, em prazo razoável, se
possível em 10 (dez) dias, manifestação escrita acerca dos termos da denúncia apresentada, podendo juntar documentos.
Devidamente oficiado, o prefeito Valkir Nunes de Oliveira apresentou manifestação tempestiva, informando, em suma, que as leis foram
aprovadas e os cargos criados, mas nenhum dos cargos foram ocupados, respeitando o período eleitoral e cumprindo com o que manda a Lei, e
quanto ao erro de digitação, já foi providenciado a correção para nova publicação.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
O CNMP editou a Resolução n° 174/2017, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do
Procedimento Administrativo.
Consoante disposição do art. 1°, da referida resolução, a notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério
Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação,
podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias,
documentos, requerimentos ou representações.
A Resolução disciplina, ainda, as hipóteses de arquivamento das notícias de fatos, quais sejam:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar
solucionado; II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do
Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início
de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
8. Feitas estas observações, e após uma análise minuciosa das informações colhidas nos autos, entende-se que o arquivamento é a medida que
se impõe, haja vista que não restou comprovada a denúncia apresentada pela noticiante, não ficando demonstrado, no bojo do procedimento, a
prática de ato de improbidade administrativa pelo gestor municipal, tendo em vista que os cargos criados não foram ocupados, o que não acarreta
o aumento de despesa com pessoal. Desse modo, considerando que não restou comprovada a denúncia apresentada, determina-se, com fulcro
no art. 4°, inciso III, da Resolução n° 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, sem prejuízo da instauração de
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procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa.
.
Finalmente, determina-se a remessa da presente decisão à noticiante1 , a fim de que o seja intimada, para, querendo, apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 4°, § 1°, da Resolução n° 174/2017, do CNMP. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CSMP/MPPI
e o CACOP/MPPI.
Cumpra-se.
Floriano, 02 de setembro de 2020.
_________________________
_
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.8. 67ª ZONA ELEITORAL - MANOEL EMÍDIO13184
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 012/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas as campanhas eleitorais, em observância ao Protocolo
Específico Nº 044/2020, aprovado pelo Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante signatário, em exercício junto à 67ª Zona Eleitoral, 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 em 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público constitui instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do
ilícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, para as Eleições
Municipais de 2020;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da Justiça Eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE,
RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção) pertencentes a 67ª Zona
Eleitoral (Manoel Emídio-PI, Colônia do Gurgueia-PI, Eliseu Martins-PI, Bertolínia-PI e Sebastião Leal-PI), com fulcro no artigo 6°, inciso XX, da
Lei Complementar nº 75/93, para que:
Evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders e santinhos;
Invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento ao uso de impressos e informes publicitários,
devendo observar estritamente o prazo legal para o início das campanhas eleitorais, qual seja: a partir de 26 de setembro de 2020;
Evitem eventos que ocasionem aglomerações de pessoas, como comícios, caminhadas e grandes reuniões;
Deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por Lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com o eleitor;
Evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;
Realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos de todos os participantes;
Reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta Zona e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Ao Diário Oficial do MPPI, para publicação; e
Aos Diretórios Municipais de Partidos Políticos dos Municípios de Manoel Emídio-PI, Colônia do Gurgueia-PI, Eliseu Martins-PI, Bertolínia-PI e
Sebastião Leal-PI, através do endereço eletrônico cadastrado no SGIP - Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, consignandose, desde já, que a omissão ou informação errada deste meio de comunicação implicará ciência a partir da publicação no Diário Oficial
do MPPI.
Cumpra-se.
Manoel Emídio-PI, 1º de setembro de 2020.
SAVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO
Promotor Eleitoral

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI13186
PORTARIA N° 11/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação;
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CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 1.294, de 25 de maio de 2017, do Ministério da Saúde, que define, para o exercício de 2017, a estratégia
para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de R$
3.896.119,33 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos) para o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do
Sistema Único de Saúde;
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO que a referida estratégia visa à redução do tempo de espera por cirurgias, que poderão ser realizadas por meio do
atendimento de rotina ou por meio de mutirões;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde estabeleceu como pré- requisito para o recebimento de recursos destinados à citada estratégia a
criação de fila única nos Estados, cadastradas junto ao Governo Federal;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 3.932/2019, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, que dá continuidade à estratégia de
ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos e define, para o exercício de 2020, a estratégia de acesso aos Procedimentos
Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) para
o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, conforme art. 4º da Portaria GM/MS Nº 195/2019, caberá aos gestores Estaduais, do Distrito Federal e Municipais a
organização e a definição dos critérios regulatórios que garantam o acesso preferencial aos pacientes cuja solicitação já esteja inserida na
regulação;
CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí-CIB/PI nº 032/2017 que regulamenta a organização dos
agendamentos para realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Estado do Piauí, em cumprimento ao art. 3º, da Portaria GM
Nº 1.294/2017, a qual estabelece que os agendamentos dos pacientes serão realizados de acordo com a disponibilidade de cada hospital, bem
assim através da realização de mutirões nos Hospitais Estaduais e Regionais que serão gerenciados pela Secretaria de Saúde do Estado;
CONSIDERANDO que os procedimentos eletivos realizados no âmbito do Hospital Regional Leônidas Melo, integram a estratégia prevista na
Portaria GM/MS Nº 1.294/2017, Portaria GM/MS Nº 2895/2018, Portaria GM/MS Nº 195/2019, e a Portaria GM/MS Nº 3.932/2019
consequentemente devem atender aos requisitos nelas estabelecidos;
CONSIDERANDO que a criação da fila única deve respeitar a ordem de ingresso, os critérios clínicos que justifiquem a priorização dos pacientes
e as pactuações realizadas nas Comissões Intergestores Regionais;
CONSIDERANDO que as informações acerca do acesso e do andamento da fila única devem ser de livre acesso à sociedade;
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo
discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência no acompanhamento da fila de espera de cirurgias eletivas realizadas no Hospital
Regional Leônidas Melo, a fim de evitar interferências externas no normal andamento da respectiva fila e preferência de pacientes sem qualquer
justificativa legal;
CONSIDERANDO que a ingerência política e pessoal na organização da "fila" de procedimentos eletivos, com a consequente entrada de
pacientes fora das pactuações estabelecidas, sem motivos técnicos para tanto, constitui ato de improbidade administrativa, atentatório aos
princípios da impessoalidade e da isonomia, bem como crime de prevaricação.
CONSIDERANDO que chegou a conhecimento deste órgão ministerial a notícia sobre a suposta realização de procedimentos médicos (em
especial, cirúrgicos) a título gratuito, sem regulação, no Hospital Regional Leônidas Melo realizados pelo médico A.G.T (Cirurgião Geral e
Superintendente de Saúde do Estado) com fins que divergem dos princípios básicos orientadores da administração pública;
CONSIDERANDO que nesses procedimentos eletivos não se observou a disponibilidade de vagas per capta para os municípios do território,
conforme os critérios definidos na Comissão Intergestores Regional, sendo, também, atendidos pacientes de municípios sem observar o perfil
definido pelos secretários municipais de saúde, gestores e ordenadores do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 319 do Código Penal, constitui crime de Prevaricação retardar ou deixar de praticar ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o
acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
tendo como objetivo apurar supostas irregularidades na realização de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no Hospital Regional Leônidas Melo com
a burla da fila de pacientes do sistema e sem a necessária regulação.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Registro e autuação da presente portaria;
Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos, decreto o sigilo desse Procedimento, dispensando-se a sua publicação, autorizando-se
apenas o extrato, com iniciais de todos os envolvidos.
Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
Designo audiência extrajudicial para oitiva do Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí sobre o caso e os impactos gerados à saúde do seu
município a ser realizada no dia 04/02/2020 (Terça-feira) às 10h30min;
A realização de nova oitiva da reclamante F.C.M sobre o caso por ela informado, a fim de que esclareça a dinâmica dos procedimentos
realizados no Hospital Regional Leônidas Melo desde a captação de pacientes até o procedimento médico esperado, esclarecendo se as
cirurgias realizadas pelo médico A.G.T na aludida unidade de saúde eram feitas mediante prévia regulação pelo Sistema Único de Saúde e com
respeito a fila de pacientes em espera de cirurgia, devendo ser expedida carta precatória caso necessário.
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Senhores Secretário de Estado da Saúde e à Ilustríssima Diretora-Geral do Hospital Regional
Leônidas Melo para que adotem providências a fim de garantir a equidade no acesso dos pacientes aos procedimentos cirúrgicos eletivos e
demais atos aos residentes nos municípios integrantes do Território.
<>Requisite-se informações à Direção do Hospital Regional Leônidas Melo quanto as cirurgias que nele são realizadas, a fim de que esclareça
quais procedimentos cirúrgicos são oferecidos, a média de atendimentos desse tipo ao mês, o orçamento disponível e demonstrativo de gastos
com cirurgias e especifique todos os profissionais que realizam essas cirurgias desde do ano de 2018 até o corrente ano, inclusive, apresentando
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ficha funcional desses profissionais, folha de pagamento e elucidando o vínculo existente entre esses cirurgiões e o Estado do Piauí;A fim de ser
observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para
conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 22 de janeiro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2020-MPPI/2PJB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, infra-assinado, Titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Barras/PI, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 11/2020 instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, que visa apurar supostas
irregularidades na realização de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no Hospital Regional Leônidas Melo com a burla da fila de pacientes do
sistema e sem a necessária regulação;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 1.294, de 25 de maio de 2017, do Ministério da Saúde, que define, para o exercício de 2017, a estratégia
para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de R$
3.896.119,33 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos) para o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do
Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO que a referida estratégia visa à redução do tempo de espera por cirurgias, que poderão ser realizadas por meio do
atendimento de rotina ou por meio de mutirões;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde estabeleceu como pré- requisito para o recebimento de recursos destinados à citada estratégia a
criação de fila única nos Estados, cadastradas junto ao Governo Federal;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 3.932/2019, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, que dá continuidade à estratégia de
ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos e define, para o exercício de 2020, a estratégia de acesso aos Procedimentos
Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e destina o valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) para
o Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, conforme art. 4º da Portaria GM/MS Nº 195/2019, caberá aos gestores Estaduais, do Distrito Federal e Municipais a
organização e a definição dos critérios regulatórios que garantam o acesso preferencial aos pacientes cuja solicitação já esteja inserida na
regulação;
CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí-CIB/PI nº 032/2017 que regulamenta a organização dos
agendamentos para realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Estado do Piauí, em cumprimento ao art. 3º, da Portaria GM
Nº 1.294/2017, a qual estabelece que os agendamentos dos pacientes serão realizados de acordo com a disponibilidade de cada hospital, bem
assim através da realização de mutirões nos Hospitais Estaduais e Regionais que serão gerenciados pela Secretaria de Saúde do Estado;
CONSIDERANDO que os procedimentos eletivos realizados no âmbito do Hospital Regional Leônidas Melo, integram a estratégia prevista na
Portaria GM/MS Nº 1.294/2017, Portaria GM/MS Nº 2895/2018, Portaria GM/MS Nº 195/2019, e a Portaria GM/MS Nº 3.932/2019
consequentemente devem atender aos requisitos nelas estabelecidos;
CONSIDERANDO que a criação da fila única deve respeitar a ordem de ingresso, os critérios clínicos que justifiquem a priorização dos pacientes
e as pactuações realizadas nas Comissões Intergestores Regionais;
CONSIDERANDO que as informações acerca do acesso e do andamento da fila única devem ser de livre acesso à sociedade;
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo
discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência no acompanhamento da fila de espera de cirurgias eletivas realizadas no Hospital
Regional Leônidas Melo, a fim de evitar interferências externas no normal andamento da respectiva fila e preferência de pacientes sem qualquer
justificativa legal;
CONSIDERANDO que a ingerência política e pessoal na organização da "fila" de procedimentos eletivos, com a consequente entrada de
pacientes fora das pactuações estabelecidas, sem motivos técnicos para tanto, constitui ato de improbidade administrativa, atentatório aos
princípios da impessoalidade e da isonomia, bem como crime de prevaricação.
CONSIDERANDO que chegou a conhecimento deste órgão ministerial a notícia sobre a suposta realização de procedimentos médicos (em
especial, cirúrgicos) a título gratuito, sem regulação, no Hospital Regional Leônidas Melo realizados com fins que divergem dos princípios básicos
orientadores da administração pública;
CONSIDERANDO que nesses procedimentos eletivos não se observou a disponibilidade de vagas per capta para os municípios do território,
conforme os critérios definidos na Comissão Intergestores Regional, sendo, também, atendidos pacientes de municípios sem observar o perfil
definido pelos secretários municipais de saúde, gestores e ordenadores do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 319 do Código Penal, constitui crime de Prevaricação retardar ou deixar de praticar ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal;
CONSIDERANDO o art. 15, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, nos autos
do inquérito civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover";
RESOLVE RECOMENDAR AO SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E À SENHORA DIRETORA-GREAL DO HOSPITAL REGIONAL
LEÔNIDAS MELO, que
adotem as seguintes providências, a fim de garantir a equidade no acesso dos pacientes aos procedimentos cirúrgicos eletivos residentes nos
municípios integrantes do Território:
Organização da realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos, no âmbito do Hospital Regional Leônidas Melo, conforme os critérios definidos
nas Resoluções dos Colegiados Intergestores do Piauí-CIR e CIB;
Dê publicidade da relação nominal de pacientes aptos a realização dos procedimentos cirúrgicos que serão realizados, a partir da presente
recomendação, à Presidente do COSEMS e a(o) Coordenador(a) da Comissão Intergestores Regional, com a antecedência mínima capaz de
auferirem a observância dos critérios pactuados;
Que toda e qualquer mudança no status de classificação de cada paciente seja devidamente registrada em seu prontuário, de forma
fundamentada, tal como a respectiva data e a identificação do servidor responsável pela modificação;
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Comunicação por escrito ao paciente da cirurgia eletiva, porventura, suspensa no Hospital Regional Leônidas Melo, bem assim o registro da
identidade de quem definiu tal conduta, além da data para qual a cirurgia foi remarcada;
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
<>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;
<>constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
<>fixa-se o prazo de 15 dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação,
devendo encaminhar à esta Promotoria de Justiça de Barras 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 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.
Dê-se conhecimento, com envio de cópias, à Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Piauí- COSEMS, Auridene Maria da
Silva Moreira de Freitas Tapety, para que acompanhe o cumprimento da presente recomendação.
Diligências necessárias. Cumpra-se. Barras (PI), 09 de março de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras
PORTARIA N° 61/2020 (INQUÉRITO CIVIL Nº 13/2020-MPPI/2PJB)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no Art. 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e Art. 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/93, e com fulcro no disposto no Art. 127 e 129, inciso
III da Constituição Federal e no Art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
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 Art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO que, no exercício das suas funções institucionais, cabe ao Ministério Público Federal promover diversas medidas, dentre as
quais: instaurar inquérito civil público; promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente de improbidade administrativa; expedir
notificações e recomendações; requisitar diligências, exames, perícias, documentos, instauração de procedimentos administrativos etc., em face
de pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando à proteção ou recuperação da integridade do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Art. 225 da Constituição Federal, em seu inciso IV, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a promoção de ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração e orientado pelo princípio da solidariedade;
CONSIDERANDO que a Lei da Política Nacional do Ambiente (Lei nº 6.938/81) tem como objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida (Art. 2º, caput), estabelecendo em seu Art. 3º, III, que por poluição deve ser entendida toda degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b)
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; e) que lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
CONSIDERANDO que a aludida Lei, em seu Art. 14, § 1º, adotou a responsabilidade objetiva ao prever que o responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou
reparar os danos causados ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6.938/81, ao consagrar a responsabilidade objetiva daquele que causa dano ao meio ambiente, adotou a
teoria do risco integral, segundo a qual o dever de reparar o dano, conforme dito alhures, surge independentemente da culpa do agente e da
ilicitude de sua conduta, bastando, simplesmente, a demonstração do nexo entre a atividade poluidora e o dano causado;
CONSIDERANDO que qualquer atividade que cause ou possa causar prejuízo à saúde e ao bem-estar da população, afetar desfavoravelmente a
biota (conjunto de flora e fauna), criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetar as condições sanitárias do meio ambiente
ou, ainda, lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, deve ser coibida por ser degradadora do meio
ambiente;
CONSIDERANDO a notícia encaminhada pela Promotoria de Justiça Criminal de Barras dando conhecimento a este órgão de execução cível
sobre a ocorrência de danos ambientais provocados por Gerson Costa Freitas pela prática de extração de rochas em área de preservação
permanente situada às margens do Rio Longá;
CONSIDERANDO que no Inquérito Policial (Processo nº 0000123-63.2019.8.18.0128), entendendo estar provada a autoria e a materialidade, o
Delegado de Polícia Civil concluiu por indiciar Gerson Freitas e Jucélio de Carvalho Borges pela prática dos ilícitos previstos nos Arts. 38 e 44 da
Lei 9.605/98 (degradação ambiental de área de preservação permanente);
CONSIDERANDO que no bojo do aludido procedimento investigativo policial consta Parecer Técnico elaborado pela Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, no qual se constatou, diante das características dos locais visitados, que se tratam
de Área de Preservação Permanente que estão sofrendo degradação ambiental pelo desmatamento e retirada de pedras, inclusive, com a
presença de vestígios da utilização de explosivos;
CONSIDERANDO que o sobredito parecer sugere que a área degradada deve ser recuperada pelo responsável pela extração ilegal com a
elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD de acordo com a Instrução Normativa lbama N° 04/2011, para as áreas
identificadas como degradadas dentro dos limites da lavra em pedreira;
CONSIDERANDO o relatório do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado do Piauí, que identificou no primeiro local
vistoriado estar havendo a supressão da vegetação nativa praticada por Jucélio de Carvalho Borges (que se apresentou como responsável pelo
local, pois, segundo ele, a área seria de propriedade do seu falecido pai), sendo que o local fica fora da área de preservação permanente (APP),
porém, o desmate se deu sem a autorização do órgão competente;
CONSIDERANDO que a mesma equipe de policiais militares ao realizar vistoria no segundo local, em área de preservação permanente as
margens do Rio Longá nas proximidades do Assentamento Passa Tudo, localizou pontos de extração de pedras paralelepípedo sem a devida
permissão, licença ou autorização do órgão competente, com a identificação de Gonçalo Pereira Lira como responsável pelo ato ilegal, que, por
sua vez, indicou Gerson Costas Freitas como proprietário do local e responsável;
CONSIDERANDO que, para melhor apuração e elucidação dos fatos investigados, necessário se faz a instauração de Inquérito Civil, o que
alicerçado em provas documentais poderá servir para averiguar a possibilidade de celebrar Termo de Ajustamento de Conduta com os
investigados ou, em último caso, fundamentar o ajuizamento de ação civil pública a fim de buscar a reparação do dano gerado ao meio ambiente;
RESOLVE-SE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a degradação ambiental em Área de Preservação Permanente-APP das margens do Rio
Longá no Município de Barras, os efeitos negativos ao meio ambiente e averiguar a melhor forma de recomposição da área atingida pelos
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investigados Gerson Costas Freitas e Jucélio de Carvalho Borges.
Desde já, adoto as seguintes providências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de promotoria, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley Alves
Resende (matrícula 15.493) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388);
4. Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e ao Conselho Superior do Ministério Público comunicando sobre a
instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
5. A expedição de notificação aos investigados, Gerson Costas Freitas e Jucélio de Carvalho Borges, para que, caso queiram, apresentem
contrariedade aos argumentos aqui lançados;
5. Designo o dia 02/09/2020 às 10h00min para realização de audiência extrajudicial, com o fim de ouvir os investigados, oportunidade em que
poderão esclarecer a sua disposição em assinar Termo de Ajustamento de Conduta, que necessariamente incluirá a reparação da área ambiental
degradada, com a apresentação da proposta já minutada, inclusive, da qual as partes já estão cientes (conforme se vê nos autos da NF nº
03/2020, SIMP n° 000064-138/2020);
Feito isso, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
A fim de ser observado o artigo 9º da Resolução nº 23 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para
conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 25 de agosto de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

3.10. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13187
PORTARIA Nº 36/2020
SIMP Nº 000122-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar n° 12/93, e
CONSIDERANDO que o CONEDE-Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência do Piauí, através do Ofício nº 09/2020 - e-mail
datado de 31.08.2020, solicitou proviências do Ministério Público Estadual sobre a inexistência de um protocolo de saúde no Município de
Teresina-PI(FMS) e Estado do Piauí (SESAPI) neste momento de Pandemia do Novo Coronavirus, que assegure às pessoas com deficiência o
atendimento prioritário e a permanência de acompanhante em todas as fases do seu tratamento médico-hospitalar, especialmente para as
pessoas com TEA-Transtorno do Espectro do Autismo e deficiência intelectual, assegurando, ainda, as demais tecnologias assistivas e
linguagens necessárias para a comunicação de todas as pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que as informações prestadas pelo CONEDE-PI foram ratificadas pela Sra. MARIA ROSÁLIA SOUSA OLIVEIRA, Presidente
da AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUÍ, através de ligação telefônica realizada na data de hoje(01.09.2020), quando
relatou dois casos de pessoas com deficiência que faleceram vitimadas pela COVID-19 nesta Capital e não tiveram direito a acompanhante: a) a
deficiente intelectual JANAÍNA RODRIGUES DE SOUSA, com Sindrome de Down, foi internada no Hospital de Campanha do HUT durante 12
dias e faleceu em 09.08.2020; b) FELIPE ARAÚJO BARROS, pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, que foi internado no Hospital
São Marcos e faleceu no dia 27.08.2020. Em ambos os casos as famílias foram impedidas de realizar o acompanhamento;
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 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, ainda, 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 2019/2020;
CONSIDERANDO o que a mesma Lei Federal nº 13.979/2020 , em seu art. 3º, prevê as seguintes 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 Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal 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 o Decreto Estadual nº 18.913, de 30 de março de 2020, que prorroga a suspensão das aulas da rede pública e privada, até o
dia 30.04.2020, como medida excepcional para enfrentamento da COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 18.901, de 19 de março de 2020, que determina outras medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do COVID-19, dentre elas a suspensão das atividades de bares, restaurantes,
cinemas, clubes, academias, casas de espetáculo, clínicas de estética, atividades de saúde bucal/odontológicas, eventos esportivos, shoppings
centers, etc;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 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-PI, e determina a suspensão das atividades não
essenciais;
CONSIDERANDO que, as pessoas com deficiência são consideradas GRUPO DE RISCO da Pandemia do Novo Coronavirus, conforme LBILEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (Lei Federal nº 13.146/2015) e RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, datada de
30.04.2020 :
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
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Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados
pelo Congresso Nacional por meio doDecreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no§ 3º do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados peloDecreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido,
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e
tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada nocaputdeste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o
adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao
trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS,
garantido acesso universal e igualitário.
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e
inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de
trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição...
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da
pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer
seus direitos de cidadania e de participação social.
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 22 da LBI, "a pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência
em tempo integral, sendo um DIREITO da pessoa com deficiência internada possuir um acompanhante, e não uma obrigação;
CONSIDERANDO que a RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, elaborada em conformidade com a LBI, a Convenção
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo nº 186/ 2008), inclui as pessoas com
deficiência no grupo de risco da mencionada Pandemia, verberando o seguinte:
"Considerando que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI), que tem como base
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, destina-se a "assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania";"
"Considerando que a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e considera as pessoas com TEA pessoas com deficiência para todos os efeitos legais;"
"Considerando a Medida Provisória nº 936/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e a Proposta do Ministério Público do Trabalho de
Emenda a esta MP;"
"Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 07/2020, do Ministério Público do Trabalho, que dispõe sobre a sua atuação em face das medidas
governamentais de contenção da pandemia da COVID-19 para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência;"
"Considerando as recomendações constantes na publicação "Considerações sobre pessoas com deficiência durante o surto de COVID-19",
feitas pela Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), em março de 2020;"
"Considerando que as pessoas com deficiência podem ter maior risco de contrair a COVID-19 em razão de obstáculos à implementação
de medidas básicas de contenção da doença, tais como: 1. pias e lavatórios de mãos fisicamente inacessíveis ou dificuldade física em
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esfregar as mãos adequadamente; 2. dificuldade em manter o distanciamento social devido a necessidades adicionais de apoio por se encontrar
em instituições de saúde, residências terapêuticas e inclusivas, em serviços de acolhimento institucional, centros de acolhida ou Instituições de
Longa Permanência para Idosos, ou necessidade de assistência de terceiros ou de atendente pessoal para direcionamento, transferências ou
atividades básicas da vida diária; 3. necessidade de se apoiar em objetos para obter informações sobre o ambiente ou para apoio físico; 4.
dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e a informações de saúde pública; 5. problemas de saúde preexistentes relacionados à função
respiratória e do sistema imune, doenças cardíacas ou diabetes; 6. uso de tecnologias assistivas como bengalas, muletas e cadeira de rodas e
outros;"
"Considerando a Recomendação do Conselho Nacional de Saúde nº 19, de 06 de abril de 2020, que recomenda medidas que visam garantia de
direitos e da proteção social das pessoas com deficiência e de seus familiares;
Considerando as diretrizes e moções aprovadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª + 8), publicadas por meio da Resolução CNS nº 617,
de 23 de agosto de 2019;"
CONSIDERANDO que o mesmo documento (Recomendação nº 031/2020-CNS) orienta que se "considerem as necessidades específicas das
pessoas com deficiência para o desenvolvimento de estratégias de prevenção" dentre outros tópicos que, inegavelmente, colocam esse
segmento de pessoas como GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Costituição 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, 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 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
a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO, ainda, 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 através do ATO PGJ nº 1001/2020 foi aprovado o "Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias Integradas
no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí", que no art. 21 afirma que "constituem linhas de atuação próprias do
Grupo de Promotorias Integradas do COVID19, no eixo I (Sistema Único de Saúde), e sem prejuízo de outras medidas: III - Acompanhar a
organização da rede de referência hospitalar, solicitando a implementação de plano operativo emergencial do hospital para o atendimento da
demanda decorrente da COVID19, em relação a: a) fluxo do atendimento e as unidades de saúde públicas, privadas e filantrópicas contratadas
que integrarão a rede de assistência de suporte ao Hospital e o papel de cada uma; .
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, de 23.07.2020, que disciplinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do MPPI a
partir do dia 10.08.2020, e que esta 28ª Promotoria de Justiça, por razões comunicadas à Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, deliberou
pela permanência em regime de teletrabalho;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3° da Lei Brasileira de Inclusão, o Ministério Público tomará as medidas necessárias
à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre quais se insere o direito à Saúde (Título II, Capítulo III da mencionada legislação);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
RESOLVE
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando garantir o acompanhamento de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas com
deficiência nos Municípios de Teresina-PI e Nazária-PI, compreendidos na esfera de atribuições desta 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
no que tange à formatação de protocolo específico para o atendimento de pessoas com deficiência no contexto da Pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), que garanta o atendimento prioritário, permanência de acompanhante em todas as fases do tratamento médicohospitalar, oferecimento de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que necessitem,
dentre outras especificidades a serem observadas pelo Município de Teresina-PI, através da FMS-Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI,
Município de Nazária-PI, via Secretaria Municipal de Saúde, e Estado do Piauí, via SESAPI-Secretaria Estadual de Saúde, em suas esferas de
atenção.
Para tanto DETERMINO :
1- A autuação desta Portaria, com o devido registro no SIMP, deixando para realizar o registro no livro próprio quando do retorno desta 28ª
Promotoria de Justiça ao trabalho presencial.
2- A juntada do e-mail e do ofício oriundos do CONEDE-PI;
3- a expedição imediata de ofícios à FMS- Fundação Municipal de Saúde (Presidência e Diretoria de Assistência Hospitalar), ao Secretário
Municipal de Saúde de Nazária-PI e à SESAPI-Secretaria Estadual de Saúde, requisitando informações, no prazo de 10(dez) dias, sobre :
3.1- a existência de protocolo de atendimento em saúde direcionado, especificamente, às pessoas com deficiência no Município de Teresina-PI,
no Município de Nazária e no Estado do Piauí, respectivamente, versando sobre a prevenção e o tratamento dessas pessoas em face da
Pandemia do Novo Coronavirus;
3.2 - como se dá a garantia do atendimento prioritário das pessoas com deficiência acometidas pela COVID-19 na rede ambulatorial e hospitalar
do Estado do Piauí e dos Municípios de Teresina-PI e Nazária-PI;
3.3 - se é garantido, pelo menos, 01(um) acompanhante para as pessoas com deficiência acometidas pela COVID-19 no momento da internação
hospitalar nas Redes Estadual e Municipal antes referidas, bem como na Rede Privada de Saúde;
3.4 - Se são oferecidos recursos de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência
(LIBRAS/BRAILLE) no atendimento ambulatorial e hospitalar para as pessoas com deficiência naquelas Redes de Saúde.
4- Quanto aos demais municípios do Estado do Piauí, nos quais não temos atribuição para atuar, expeçam-se ofícios :
4.1- ao Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19), conforme Portaria PGJ nº 839/2020,
vinculado à Exma Sra. Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí;
4.2- ao Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas no Acompanhamento da Covid-19-Teresina-PI, Eixo I (Sistema Único de Saúde),
para que adote as medidas que são de sua atribuição, inseridas no art. 21, inciso III, "a", do ATO PGJ nº 1001/2020;
5 - Dê-se ciência ao CAODEC.
6- Publique-se e cumpra-se.
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28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da pessoa com deficiência e do idoso, em Teresina-PI, 01 de Setembro de
2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

3.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13189
PORTARIA 12ª PJ Nº 74/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 22/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa 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 artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 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 Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO que o Hospital Getúlio Vargas é o único hospital do Estado habilitado para realizar procedimentos de alta complexidade em
várias especialidades médicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 14/2020, instaurada em razão de denúncia registrada pela Ouvidoria do MPPI, que relata irregularidades
quanto as condições de trabalho suportadas pelos médicos residentes do Hospital Getúlio Vargas - HGV.
CONSIDERANDO expediente recebido por esta Promotoria de Justiça de ordem da Diretoria-Geral do Hospital Getúlio Vargas, por meio do qual
apresenta informações e esclarecimentos, alegando a ausência das irregularidades apontadas em denúncia;
CONSIDERANDO proximidade do vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 14/2020 (SIMP: 000035-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 14/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 22/2020, a fim de averiguar possíveis irregularidades quanto as condições de trabalho suportadas pelos
médicos residentes do Hospital Getúlio Vargas - HGV, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito, Assessora de Promotoria, para secretariar este Procedimento Preparatório;
3 - Requisite-se realização de inspeção ao Conselho Regional de Medicina - CRM;
4 - Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Teresina, 01 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.12. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13191
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional:(86) 98114-5518
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003-A/2020
PORTARIA Nº 086/2020 (SIMP: 000142-034/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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, 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 o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
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, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que, com base no princípio da dignidade humana, aos presos deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral, ao
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teor do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, cabendo ao Estado, para cuja guarda passa o indivíduo preso, o dever de zelar por seus
demais direitos, não atingidos pela sentença;
CONSIDERANDO o que define a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica); a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo;
as Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos; as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e
medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e todos os outros instrumentos internacionais aplicáveis à
matéria;
CONSIDERANDO que o direito humano à água é um direito de todos os humanos cujo exercício pode variar em função de diversas condições
como a disponibilidade para que o abastecimento de água a cada pessoa seja permanente e suficiente para os usos pessoais e domésticos;
CONSIDERANDO que a quantidade de água disponível para cada pessoa deve corresponder às diretrizes da Organização Mundial de Saúde
(OMS), não descartada a possibilidade de que alguns indivíduos necessitem de recursos de água adicionais por razões de saúde, condições de
trabalho e do clima;
CONSIDERANDO que, em 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de sua Resolução n° 64/292,
reconheceu o direito à água potável e limpa e o direito ao saneamento como essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos
humanos; e, no ano 2000, aprovou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o período de 1990 a 2015, constando dentre suas oito
metas a redução pela metade do número de pessoas que passam fome no mundo e de pessoas sem acesso à água potável e aos serviços de
saneamento básico;
CONSIDERANDO que ao ser reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, o Direito Humano à Água passa a ter caráter universal, ou seja, vale
para todo mundo, de forma a promover-se um novo olhar sobre a questão, levando os Estados a pensar a questão da água por novas
perspectivas, em especial quanto à disponibilidade, qualidade e acessibilidade a água, assim como segurança, higiene e custo;
CONSIDERANDO que o abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada pessoa deve ser contínuo e suficiente para usos
pessoais e domésticos (beber, saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e higiene pessoal e do lar), sendo, de acordo
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), necessários entre 50 (cinquenta) a 100 (cem) litros de água por pessoa, por dia, para assegurar a
satisfação das necessidades mais básicas e a minimização de problemas de saúde;
CONSIDERANDO que, no contexto da emergência em saúde e da calamidade pública que vivem o Brasil e o mundo em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim como em decorrência do forte calor e da baixa umidade relativa do ar que flagelam o
Município de Teresina e o Estado do Piauí, verificam-se situações em que a água passa a ter maior importância para a sobrevivência da
população e prevenção de inúmeras doenças relacionadas à falta do líquido vital;
CONSIDERANDO que a água a ser consumida por qualquer ser humano deve ser de boa qualidade, salubre e não conter microrganismos ou
substâncias químicas ou radioativas que ameacem a saúde humana, devendo ainda ser acessível física e economicamente, independente da
condição financeira das pessoas, como direito humano que se realiza de forma progressiva e contínua;
CONSIDERANDO que assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos humanos constitui um passo importante no sentido de isso
vir a ser uma realidade para todos, na medida em que o acesso à água potável segura e ao saneamento básico é um direito legal, e não um bem
ou serviço providenciado a título de caridade;
CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil nº 006/2018 (SIMP: 000110-034/217), que trata sobre a garantia do direito à moradia digna
no Acampamento "8 de Março", situado na zona rural deste Município de Teresina-PI, foi relatado pelos moradores do local a necessidade de
atendimento de importantes demandas da comunidade, dentre elas a perfuração de poços tubulares e construção de rede de distribuição de
água;
CONSIDERANDO que a perfuração de poços para atender à comunidade local estava condicionada à regularização fundiária da área do
Acampamento 8 de Março e consequente materialização da segurança jurídica de seus moradores, fato que já ocorreu, em solenidade realizada
no dia 08.03 do corrente ano, na própria comunidade, e registro em Cartório com matrícula de nº 3447, como propriedade do estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Piauí-INTERPI já autorizara à empresa Águas e Esgotos do Piauí S/A-AGESPISA e à Secretaria
de Estado da Agricultura Familiar do Piauí quanto à utilização da área para perfuração de poços tubulares, mas não se tem conhecimento, até o
presente momento, de que qualquer medida tenha sido tomada para regularizar-se o fornecimento de água no Acampamento 8 de Março;
CONSIDERANDO que incumbe à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural-SDR/PI promover o desenvolvimento rural sustentável e
Solidário, através do fortalecimento da agricultura familiar e do incremento da produção sustentável do agronegócio, visando o aumento da
produção agropecuária no Piauí, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida, da segurança e da soberania alimentar no
campo;
CONSIDERANDO também que incumbe à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural a responsabilidade para a perfuração de poços
tubulares e efetiva distribuição de água potável, de boa qualidade e em quantidade suficiente para consumo humano e agricultura, para as
comunidades rurais do Estado do Piauí;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do art. 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e Resolução CPJMPPI nº 001/2008, a fim de tratar sobre a garantia de usufruto do direito humano à água no Acampamento "8 de Março", quer mediante a
perfuração de poços tubulares, quer mediante construção de rede de distribuição, para fins de consumo humano e para agricultura, bem como
para analisar as repercussões na proteção dos direitos difusos e coletivos nesta área e adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino, ainda, 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 para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP, em
formato editável, 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, e art. 4º, inciso VI, art. 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP;
3. Remeta-se cópia desta Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, conforme determina
o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, assim como aos Promotores de Justiça
titulares da 48ª e 56ª Promotorias de Justiça, da execução penal;
4. Nomeio a assessora desta 49ª Promotoria de Justiça, Juliana Jales Cunha Pacheco, para secretariar este procedimento, nos termos do art. 4º,
inciso V, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Oficie-se à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural do Piauí, à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Piauí e à empresa
Águas e Esgotos do Piauí S/A-AGESPISA, requisitando informações sobre o Acampamento "8 de Março", situado na zona rural deste Município
de Teresina-PI, a saber:
a) a possibilidade de perfuração de poços tubulares na área citada, a fim de atender as necessidades da comunidade relativas ao consumo
humano e para agricultura, informando-se qual a capacidade dos poços e levando-se em conta que a comunidade reúne cerca de 165 (cento e
sessenta e cinco) famílias residentes na área;
b) a realização ou encaminhamento de estudos técnicos pelos órgãos já realizados na dita área, propícios à perfuração de poços tubulares e
construção de rede de distribuição de água;
c) a criação de cronograma de realização e inauguração de obras de perfuração de poços tubulares e de rede de distribuição de água na citada
área.
Em todos os casos, consigno o prazo de 10 (dez) dias para a resposta, a qual deverá ser encaminhada preferencialmente para o e-mail desta 49ª
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Promotoria de Justiça, a saber 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 1º de Setembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI13193
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 67/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Pedro II, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX,
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da
Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer forma;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, listados na art. 37, da CF/88;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a necessidade de o Município de Pedro II organizar-se para atuar no combate às queimadas, situação que coloca em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de plantações,
pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população,
bem assim que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta; bem como
que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Carta Magna de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a qual
preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido conforme as suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e da água;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 040/2020, com a finalidade de veicular campanha educativa sobre a temática das queimadas e aferir
as condições estruturais do Município de Pedro II ao combate da utilização irregular do fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais,
com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação ao Município de Pedro II -PI com o objetivo de:
a) apresentar, no prazo de trinta dias, Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que deverá conter
necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da infraestrutura a serem
utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares e baldios no município,
a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses imóveis, bem como os
responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas as hipóteses previstas
no art. 38 da Lei nº 12.561/2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de dez dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
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irregular de lixo, com base no art. 47 da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural, caso o responsável não
disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38 da Lei nº 12.561/2012 (Código
Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio
Ambiente;
c) iniciar, no prazo de dez dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, ampla
campanha publicitária local - emissoras de rádio e sons volantes -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do
fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima
mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da
realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia,
com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora
recomendados;
d) mobilizar, no prazo dez dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os Sindicatos
e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município, especialmente nas
zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para orientar a população dos
perigos da realização de queimadas;
e) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de dez dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
4. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Pedro II -PI para que os seus associados se abstenham de
utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os associados para
divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para
orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
5. expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Pedro II- PI, para que, durante os serviços de
policiamento ostensivo, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250 do Código Penal ("causar incêndio, expondo
a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41 da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e
contravenção penal tipificada no art. 38 da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa
ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo
equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
7. adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Pedro II -PI, 31 de Agosto de 2020
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI13194
RECOMENDAÇÃO Nº 012/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2°PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
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planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade dos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI terem um contingente treinado e
capaz de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e
técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, na pessoa de seus Prefeitos Municipais, a adoção das seguintes medidas, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios no âmbito do seus municípios, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, no âmbito do seu município, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional segunda.pj.parnaiba@mppi.mp.br.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Parnaíba-PI, 01 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
RECOMENDAÇÃO Nº 013/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2³ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
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suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo de
queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, nas pessoas de seus Prefeitos Municipais e Secretários Municipais de Meio
Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, uma
ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a
proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada,
nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana
dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um
Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados
ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, os
Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional segunda.pj.parnaiba@mppi.mp.br
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Parnaíba-PI, 01 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 014/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2³ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127 da
Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que a 2° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de
Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado Regional de Polícia Civil de Parnaíba-PI, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de
Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional segunda.pj.parnaiba@mppi.mp.br.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Parnaíba-PI, 01 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 015/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2°PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de
Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de Parnaíba-PI, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art.
250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº
9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional segunda.pj.parnaiba@mppi.mp.br.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Parnaíba-PI, 01 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 016/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo nos Municípios de
Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais situados nos Municípios de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, nas pessoas de seus dirigentes,
que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de
limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a
direção desses Sindicatos e Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as
penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que os destinatários informem a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional segunda.pj.parnaiba@mppi.mp.br.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Parnaíba-PI, 01 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça

3.15. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13195
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL 77/2020
SIMP: 000137-063/2016
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público com foco na adoção de providências com vistas à regularização administrativa da instalação de trailers
no município de Campo Maior.
Discutido o tema com o investigado, lavrou-se o Termo de Ajustamento de Conduta n.º 007/2020 (ID 31622612), constituindo título executivo
extrajudicial.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o §2º, do art. 1º, da Resolução CNMP n.º 179/2017:
Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos
e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da
conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração.
Assim, lograda solução adequada para o objeto, esvazia-se a utilidade da presente investigação, merecendo a solução lograda homologação
pelo E. CSMP/PI, conforme apregoa o art. 6º, daquela resolução nacional.
Pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente decisão. Publique-se em DOEMP/PI.
Cópia desta decisão e do TAC em referência ao CACOP e CAOMA via Athenas.
Após homologação pelo E. CSMP, extraia-se cópia integral dos autos a servir de justa causa para AP para fins de PATAC.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
PORTARIA N° 046/2019
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que chegou ao conhecimento deste agente ministerial a notícia de que o Município de Campo Maior, por seu Secretário Municipal de
Administração, Sr. OTALÍCIO GOMES LEITE, estaria atrasando o repasse das contribuições previdenciárias patronais e de servidor, mesmo
sendo estas descontadas dos servidores municipais;
que o Sr. OTALÍCIO GOMES LEITE é ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Administração de Campo Maior,de acordo com o
Decreto Municipal nº23/2017;
que solicitada informações ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Administração de Campo Maior quantos aos fatos noticiados, eles
mantiveram-se inertes, nada apresentando;
que solicitadas informações ao Campo Maior PREV,foram encaminhadas planilhas com os valores devidos pela Secretaria de Administração
entre julho/2019 e setembro/2019, bem como notificação informando o montante da dívida direcionada ao Prefeito Municipal e Secretário
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Municipal de Administração, pelo que teria o ordenador de despesas desta secretaria deixado de adimplir seus deveres legais relativos ao Campo
Maior-Prev,quais seja, deixado de pagar as contribuições previdenciárias patronais e de repassar as retidas em contra cheque dos servidores,
mesmo sendo estas descontadas dos servidores municipais;
que fora celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta -TAC nº 004/2016, cujo objeto é quitar e impedir novas dívidas para com o Fundo de
Previdência Social do Município de Campo Maior/PI, resguardando, notadamente, o princípio da legalidade, moralidade e eficiência
administrativa;
que a conduta do agente público de atrasar repasse de contribuição previdenciária, bem como reter as contribuições descontadas dos servidores
municipais é passível de responsabilização em sede de ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº8.429/92;
que referida notícia é grave e merece maior averiguação antes de providências civis e administrativas cabíveis.
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de
veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume,os quais, uma vez ali cerçados em provas documentais poderão servir para
justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham,com alimentação do sistema próprio do MPPI e remessa ao
CACOP,em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º23/07;
Junte-se cópia doTACnº004/2016;
Junte-se cópia do RGF do Município de Campo Maior referente ao 1ª e 2º quadrimestre de2019;
Solicite-se ao gestor do Campo Maior-Prev informações sobre as atuais dívidas da Secretaria Municipal de Administração de Campo Maior,bem
como atrasos e inadimplências identificadas entre janeiro de 2018 e até novembro de2019;
ComcópiadoTACnº004/2016,encaminhe-se recomendação ao Prefeito Municipal, bem como ao Secretário Municipal de Administração de
Campo Maior quanto à regularização no repasse das contribuições previdenciárias;
Notifique-se o Sr. OTALÍCIO GOMES LEITE e JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO para manifestar-se sobre os fatos tratados nesta portaria;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente IPC, KEVIN KESLLEY RODRIGUES DACOSTA,assessor de Promotoria.
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se,em até 60 (sessenta) dias,voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 22 de novembro de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
MAURICIO GOMES DE
TERMODERECEBIMENTOEMSESCORETAURIAZMAINIS:T9ER5IA0L30301453
Recebi nesta data, a presente portaria com documentos do 3GPJ para cumprimento em até 60(sessenta) dias.
CampoMaior/PI, A/ssi/nad.odeformadigital
por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453 Dados: 2019.11.22 10:45:07
-03'00'

3.16. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI13197
PORTARIA N° 17/2020
Regulamenta a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais no âmbito da 1ª Promotoria de Esperantina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a eficiência administrativa da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, por meio da padronização
de rotinas de trabalho, implantação de medidas necessárias, utilização proveitosa de recursos virtuais e da rede mundial de computadores e
otimização de trabalho;
CONSIDERANDO ser importante fomentar um atendimento de excelência, com otimização da força de trabalho e facilitação de acesso, de modo
a melhor servir à sociedade;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 930/2019, que dispõe sobre a distribuição de notícias de fato, medidas cautelares criminais, inquéritos policiais,
processos judiciais e procedimentos administrativos às Promotorias de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
CONSIDERANDO que a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais não só alavancarão a eficiência dos serviços, mas também
diminuirão os gastos com materiais de expedientes, o que ocasiona menor impacto no meio ambiente.
RESOLVE virtualizar, a partir desta data, todos os procedimentos administrativos extrajudiciais da 1ª Promotoria de Esperantina-PI, os já
existentes e os novos, como as Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos, Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis Públicos e
Inquéritos Civis Públicos.
Com isso, a partir desta data, todos os procedimentos extrajudiciais da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina tramitarão exclusivamente pelo
Sistema Integrado do Ministério Público, em seus devidos registros.
Inicialmente, DETERMINO, a adoção das seguintes providências:
1. Arquive-se a presente portaria em pasta própria;
2. Seja feito levantamento de todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça;
3. Que todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça sejam devidamente conferidos e, após digitalizados em sua
totalidade, juntados nos seus respectivos SIMP's, onde deverão, a partir desta data, tramitarem exclusivamente;
4. Que a instauração de procedimentos extrajudiciais novos, a partir desta data, sejam feitos exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério
Público;
5. As mídias audiovisuais, cujo formato não comportem a anexação no SIMP, serão anexadas na nuvem (one drive da Promotoria de Justiça),
compartilhando o link e fazendo no movimento juntada a inclusão do link compartilhado;
6. Encaminhamento de cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Mural desta Promotoria de Justiça e no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
7. No mais, os procedimentos seguirão as legislações e regulamentações pertinentes e existentes;
8. Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para conhecimento desta.
Publique-se. Cumpra-se.
Esperantina-PI, 01 de setembro de 2020.
{assinado digitalmente}
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
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PORTARIA nº 02/2020
Dispõe sobre a regulamentação do Ato PGJ nº 1022/2020 no âmbito das atividades ordinárias das Promotorias de Justiça de Esperantina, em
vista do disposto no art. 5º, I, do referido ato.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelo Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Esperantina, no uso das atribuições
previstas nos art. 5º, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020,
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 1022/2020, disponibilizado no DOMPPI em 23/07/2020, publicado em 24/07/2020, no qual estabelece diretrizes e
medidas para a retomada gradual das atividades presenciais e prevenção de contágio e propagação do novo Coronavírus, no âmbito do
Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar a nova rotina de trabalho dos servidores públicos e terceirizados lotados nas Promotorias de Justiça
de Esperantina/PI, a fim de prevenir o contágio e a propagação do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO, por fim, que as Promotorias de Justiça de Esperantina possuem sede própria, funcionando a 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de
Esperantina contando, no total, com 05 servidoras, sendo 04 (quatro) comissionadas e uma efetiva; 03 (três) terceirizados, incluindo um motoboy,
uma auxiliar de serviços gerais e uma recepcionista; 01 (um) segurança e 01 (uma) estagiária;
CONSIDERANDO a necessidade de ambientes com poucas pessoas com objetivo de evitar aglomerações;
CONSIDERANDO que alguns servidores fazem parte do grupo de risco e/ou residem com pessoas portadoras de comorbidades;
CONSIDERANDO que diante da testagem positiva de uma das pessoas que compõem o quadro desse Núcleo de Promotorias, foi necessário o
retorno de todos ao regime de teletrabalho, entre os dias 18/08/2020 a 31/08/2020, para a devida sanitização do ambiente;
CONSIDERANDO que foi respeitado o prazo de 14 (quatorze) dias de afastamento do funcionário(a) que testou positivo, conforme orientação da
Secretaria Municipal de Saúde e pelo setor de Recursos Humanos do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o Núcleo das Promotoria de Justiça de Esperantina foi devidamente sanitizado e encontra-se com todos os EPI's
necessários ao retorno seguro das atividades;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer a retomada das atividades presenciais no âmbito das Promotorias de Justiça de Esperantina-PI, a partir de 01 de setembro
de 2020, observadas as disposições contidas no Ato PGJ nº 1022/2020 e notadamente:
I - Durante a primeira etapa de retomada das atividades, o horário de expediente presencial será reduzido, de 8:00h às 12:00h, a fim de
assegurar a execução dos serviços internos urgentes e essenciais.
II - Haverá escala de servidores em regime presencial e em teletrabalho (vide Anexo I), a qual deverá ser enviado à Coordenadoria de Recursos
Humanos do MPPI;
III - A permanência de pessoas por unidade, de modo que seja possível distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os mesmos e o limite de
1 pessoa por 4 m² e, no máximo, 8 pessoas se o ambiente possuir 32 m² ou mais;
IV - Nos dias em que o servidor não estiver escalado para o trabalho presencial, deverá continuar exercendo suas atividades na forma de
trabalho remoto.
Art. 2º - Em consonância com o art. 11 do Ato PGJ nº 1022/2020, ficam autorizadas as seguintes atividades ministeriais presenciais durante a
etapa inicial de retomada:
I - Atendimento presencial ao público, mediante prévio agendamento, apenas nos casos de perecimento do direito e risco à vida e à saúde,
situações nas quais será permitido acesso às dependências da Promotoria de Justiça, observadas as peculiaridades locais;
II - Recebimento e movimentação de documentos e processos judiciais e extrajudiciais físicos;
III - Realização de inspeções e visitas, apenas nos casos de perecimento do direito e risco à vida e à saúde, ou relativas a procedimentos de
atuação em matéria de saúde, relacionada à COVID-19.
Art. 3º - O atendimento ao público será preferencialmente de forma virtual, através dos contatos telefônicos e endereços eletrônicos constantes
no Anexo II, aplicativos de mensagens ou videoconferência, adotando-se o atendimento presencial apenas quando estritamente necessário.
Parágrafo Único - O cidadão que necessitar obter informações ou formular requerimentos dirigidos aos órgãos, unidades ou setores do Ministério
Público do Estado do Piauí, deverá, preferencialmente, utilizar-se dos canais eletrônicos como o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC e a
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, disponíveis no campo "Informação ao Cidadão", que se encontra no portal do Ministério
Público do Estado do Piauí, cujo endereço eletrônico é https://www.mppi.mp.br/internet/, ou se utilizar do aplicativo "MPPI Cidadão".
Art. 4º- Havendo risco de perecimento do direito e risco à vida e à saúde, será permitido o atendimento presencial, situação na qual será
permitido acesso às dependências das Promotorias de Justiça, observada a disponibilidade.
§ 1º. O cidadão que se enquadrar na hipótese do caput e necessitar de atendimento na modalidade presencial deverá agendá-lo previamente
através do telefone (86)3383-1301.
§ 2º. Caso o cidadão compareça à sede das Promotorias de Esperantina/PI, sem prévio agendamento, poderá ser atendido imediatamente, se
houver disponibilidade de horário, ou caso contrário, o integrante responsável pelo atendimento agendará o atendimento para a próxima data
disponível.
§ 3º. Fica estabelecido, para cada servidor, o limite de 03 atendimentos presenciais por dia.
§ 4º. O atendimento ao público na modalidade presencial ocorrerá durante a jornada fixada excepcionalmente para o trabalho presencial, entre
08h às 12h e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos, sendo obrigatório o uso de máscaras e observado o distanciamento mínimo de 2(dois)
metros e a permanência máxima de 1 pessoa por 4 m².
Art. 6º. Somente será permitida a entrada nas dependências da Promotoria de Justiça de Esperantina-PI com o uso de máscara, e após a
desinfecção dos sapatos em tapete específico, higienização das mãos com álcool gel e aferição de temperatura (temperatura inferior a 37,8º
graus).
Art. 7º. Está suspenso a circulação de público externo nas dependências da Promotoria de Justiça, salvo para atendimento previamente
agendado.
Art. 8º. As regras de medidas sanitárias gerais serão de observância obrigatória em todas as unidades do MPPI, em consonância com as
definidas no protocolo geral da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí.
Art. 9º. Os prestadores de serviço de manutenção predial e equipamentos que eventualmente precisarem adentrar nas dependências da
Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, para execução de suas atividades, deverão realizar de forma agendada e preferencialmente em
horários de menor movimento.
Art. 10. É obrigatório o uso de máscara nas dependências da Promotoria de Justiça pelos servidores e terceirizados, bem como pelo público
externo, mesmo que não esteja em contato direto com outras pessoas.
Art. 11. Deve-se priorizar a ventilação natural sempre que possível, reduzindo o uso de climatizadores e favorecendo a circulação de ar,
mantendo as portas abertas.
Art. 12. O responsável pela limpeza deve aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, mesas, balcões e maçanetas, e higienizar a sala logo
após o atendimento presencial.
Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pelo Promotor de Justiça.
Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data de 01/09/2020.
Publique-se esta Portaria e os respectivos anexos no Diário Eletrônico do MPPI e afixe cópia na parte frontal externa do Fórum de Justiça da
Comarca de Esperantina-PI para conhecimento público.
Encaminhe-se cópia desta Portaria e dos respectivos Anexos ao Diretor do Fórum Local, à Defensoria Pública, ao Presidente das Seccional de
Barras/PI da Ordem dos Advogados do Brasil, à Procuradoria Geral de Justiça e à Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
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Cumpra-se.
Esperantina (PI), 01 de setembro de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Esperantina
Diretor de Sede
ANEXO I - ESCALA DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS EM REGIME PRESENCIAL E TELETRABALHO
Ediana Fernandes Chaves Carvalho Aguiar

Exclusivamente Teletrabalho

Francisco Raimundo de Carvalho

Exclusivamente Presencial

Jéssica Daiane Dias Sousa

Auxiliar de Serviços Gerais

Exclusivamente Presencial

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Amanda Castro Marques
(Matrícula 15425)

Semanas alternadas

Semanas alternadas

Kattya de Castro Ewerton

Semanas alternadas

Semanas alternadas

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Thamires Amorim Gomes Vilanova (Matrícula nº
15139)

Ficará exclusivamente no regime
presencial

Aracele Oliveira Alves Macêdo
(Matrícula nº 15632)

Ficará exclusivamente em regime de
teletrabalho

Stéfani Portela Gomes (Matrícula nº 15632)

Ficará exclusivamente em regime de
teletrabalho

Geovanna Araújo de Carvalho (Matrícula nº 15632)

Ficará exclusivamente no regime presencial

ANEXO II - CONTATOS
Telefone fixo (Recepção): (86) 3383- 1301
Processos Judiciais Cíveis (PJE): (86) 99587-4789
1ª Promotoria de Justiça (Demandas Criminais): primeira.pj.esperantina@mppi.mp.br
2ª Promotoria de Justiça (Demanda Cíveis):

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI13200
NOTÍCIA DE FATO Nº 08/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000164-170/2020)
Noticiante: Ministério Público do Estado do Piauí
Noticiado: Prefeitura Municipal de Regeneração/PI (Secretaria Municipal de Obras)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Trata-se de expediente protocolado nesta Promotoria de Justiça por José Hilton Rodrigues de Araújo, devidamente qualificado, noticiando que "a
estrada que liga a cidade de Regeneração ao Município de Elesbão Veloso, passando pelo Povoado Pitombeira, Município de Jardim do Mulato,
a qual tem um trânsito intenso, inclusive com transporte de trabalhadores em ônibus rural, encontra-se em grande parte intrafegável".
A presente reclamação veio acompanhada de documentos.
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...) II -EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Secretário Municipal de Obras
de Regeneração/PI para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, preste esclarecimentos acerca da notícia veiculada pelo Sr. José Hilton
Rodrigues de Araújo, bem como informar quais medidas estão sendo adotadas para solucionar o problema".
Devidamente oficiado (fls. 16), o município encaminhou via WhatsApp nº (86) 99553-4747, fotografias referente a recuperação da estrada que
liga a cidade de Regeneração ao Município de Elesbão Veloso, atendendo a solicitação ministerial - vide Certidão de fls. 17/22.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que foram adotadas as medidas necessárias pela Administração Pública para recuperação da estrada que
liga a cidade de Regeneração ao Município de Elesbão Veloso, mais precisamente no treco conhecido como Ladeira do Boqueirão.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 01 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 24/2020/PJR-MPPI (Simp nº 000468-170/2020)
Noticiante: Ministério Público do Estado do Piauí
Noticiado: Prefeitura Municipal de Regeneração/PI (Secretaria Municipal de Saúde)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de mídia social (WHATSAPP), que no município de Regeneração/PI uma pessoa
diagnosticada com COVID-19 está circulando livremente em local público descumprindo medida de isolamento a qual foi submetido por
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prescrição médica.
De início (fls. 02), o Ministério Público determinou as seguintes diligências: "(...) III - COMUNIQUE-SE a 2ª Cia do 18º BPM acerca da
instauração do presente feito; III - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria Municipal de Saúde de Regeneração/PI, à Direção do Hospital
Municipal Maria de Lourdes Leal Nunes e Vigilância Sanitária do Município, para que verifiquem os fatos contidos na Denúncia, devendo,
em caso positivo, encaminhar com urgência relatório circunstanciados com cópia da respectiva documentação do paciente, para que possa ser
tomado as devidas providências na via judicial, uma vez frustradas todas as tentativas de impô-lo pelas vias administrativas".
Comunicação a 2ª Cia do 18º BPM acerca da instauração do presente feito - vide fls. 07.
Em seguida, foram notificados a Secretaria Municipal de Saúde de Regeneração/PI, à Direção do Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal
Nunes e a Vigilância Sanitária do Município para que verificassem os fatos contidos na Denúncia - vide fls. 08/09.
Em resposta (fls. 11), o município esclareceu "que este caso, assim como os demais foram monitorados pela Vigilância Sanitária do
município, tendo inclusive apoio, em alguns casos, da Polícia Militar. O referido cidadão já encontra-se curado, tendo testado
negativo".
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que foram adotadas as medidas administrativas necessárias para obtenção da efetividade do
cumprimento do isolamento pelo cidadão infectado, este encontrando-se curado.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 01 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

3.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI13203
Notícia de Fato nº 55/2020
SIMP nº 395-166/2020
DESPACHO
Considerando o disposto no ofício exarado pela vigilância sanitária local, verificando a patente improcedência das alegações apontadas pela
noticiante, determino o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, notificando-se a noticiante, para, querendo, realizar pedido de
reconsideração, num prazo de dez dias, a contar da sua efetiva notificação.
Transcorrido o prazo mencionado no parágrafo anterior, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.
Havendo pedido de reconsideração, venham-me conclusos para análise.
Publique-se a presente decisão no DEOMPPI.
Cumpra-se.
Água Branca, 10 de agosto de 2020.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 77/2020
SIMP nº 482-166/2020
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato autuada sob o SIMP 482-166/2020, na qual moradores requerem ao Ministério Publico a isenção de taxa de
iluminação pública, vez que na rua onde moram não possui nenhum poste de energia.
Não foram juntados aos autos comprovação de requerimento anterior seja a Equatorial Piaui seja ao município respectivo, ente titular do dever de
tributar.
Desta forma, não há elementos suficientes para apurar o fato, bem como se verifica se cuidar de espécie de direito de contribuintes, na qual o
Ministério Público não possui legitimidade para defesa, devendo as partes fazê-la por meio de advogado ou defensor público.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade processual para requerer, por
meio de Ação Civil Pública, pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, visando questionar a constitucionalidade de tributo. A
decisão da corte ocorreu por maioria dos votos e teve repercussão geral reconhecida. A deliberação foi por meio do Plenário Virtual.
Segundo o relator, ministro Luiz Fux, a matéria sob exame há muito tempo vem sendo objeto de discussão no âmbito do Supremo. Por isso,
segundo ele, há necessidade de pronunciamento definitivo da corte quanto à existência de repercussão geral do tema, por entender que
ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
O ministro salientou que a jurisprudência da corte pacificou entendimento segundo o qual "falece ao Ministério Público legitimidade ativa ad
causam para deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, visando a questionar a constitucionalidade/legalidade
de tributo". Ele citou como precedentes os REs 206.781, 559.985, 248.191, 213.631 e o Agravo de Instrumento (AI) 327.013.
Desta forma, por audência de legitimidade do Ministério Público, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, determinando sua
publicação no DEOMPPI, notificação da parte noticiante, a fim de querendo num prazo de dez dias faça pedido de reconsideração.
Em caso de ausência de pedido de reconsideração, arquivem-se definitivamente os autos, caso contrário faça-se conclusos.
Cumpra-se.
Água Branca, 1 de setembro de 2020.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

3.19. 61ª ZONA ELEITORAL - FLORIANO13206
PORTARIA Nº 05/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL
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Objeto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das medidas contidas no Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que,
dentre outras providências, aprova o protocolo específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2
(COVID-19) para as eleições municipais de 2020, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no
caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PIAUÍ- PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA, por seu representante legal, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 78, da Portaria PGR/PGE nº
01/2019 e 8º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP:
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 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 da Lei Federal nº 13.979, de 6 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 o advento da Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as
eleições municipais de outubro de 2020 e alterou os prazos eleitorais respectivos, dentre os quais se destaca: a) - a partir de 11 de agosto, para a
vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no§ 1º do art. 45 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997; b) - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nosarts. 36e57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e nocaputdo art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; e c) - a partir de 26
de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano
de mídia, conforme disposto noart. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que dispõe sobre o protocolo específico com
medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020,
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 78, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e 8º e ss. da
Res. 164/2017, do CNMP instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL, com o escopo de
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das medidas contidas no Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que, dentre
outras providências, aprova o protocolo específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19)
para as eleições municipais de 2020, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI e à Procuradoria Regional Eleitoral - PRE/PI para conhecimento e publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Ultimadas as referidas providências, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 02 de setembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor Eleitoral da 61ª ZE
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 04/2020
(PAE - 000025-224/2020)
RECOMENDAÇÃO aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Floriano, PRÉ-CANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção
das medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020,
que aprovou o protocolo específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições
municipais de 2020, notadamente na realização de atos de natureza eleitoral, sob pena de configuração de ato ilícito penal, nos termos
da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PIAUÍ - PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA, por seu representante legal, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, 196 e 197, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", 27,
parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 6º, XX, 78 e 79, da Lei Complementar
Federal nº 75/93 e 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP:
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;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, detendo legitimidade
para propor, perante o Juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública,
infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o
abuso do poder político ou administrativo;
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
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 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 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 da Lei Federal nº 13.979, de 6 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;
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CONSIDERANDO o advento da Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as
eleições municipais de outubro de 2020 e alterou os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que dispõe sobre o protocolo específico com
medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO a existência do PAE nº 000025-224/2020, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar o cumprimento das medidas contidas no
Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que, dentre outras providências, aprova o protocolo específico com medidas de prevenção
e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, sem prejuízo de serem tomadas as medidas
judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
RESOLVE RECOMENDAR aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Floriano, PRÉ-CANDIDATOS E CANDIDATOS a adoção
das medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que
aprovou o protocolo específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais
de 2020, recomendando, desde logo:
1) que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
2) que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
3) que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número
de pessoas;
4) que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
5) que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
6) que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes; e
7) que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Eleitoral sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento 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
ou criminal quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, os quais devem encaminhar manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento desta, bem como a
impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público e à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí para
conhecimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de setembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor Eleitoral - 61ª ZE

3.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13207
Procedimento Administrativo n.º 11/2017
SIMP: 000138-174/2017
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 11/2017, instaurado em 14 de março de
2017, a partir de representação do Conselho Tutelar, tendo como assunto o combate à evasão escolar no município de São João da Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, oficiou-se a todos os diretores das unidades de ensino público e ao Conselho
Tutelar daquela urbe, requisitando documentos com vistas à adequada instrução do feito, bem como recomendando o início da utilização da
Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI).
Respostas juntadas às fls. 120/195.
Ademais, oficiou-se a Secretaria de Educação Municipal, requisitando informações acerca dos alunos com maior índice de evasão escolar. Em
resposta, foram apresentados os documentos juntados às fls. 203/228.
Reunião com o secretário de educação do referido município realizada em 02/11/2019, conforme ata de fl. 240.
Por fim, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 04/2020 (fls. 242/252).
É o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do procedimento em epígrafe expirou, bem como a imprescindibilidade de realização de
outros atos, DETERMINO, com arrimo no art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste
procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da presente decisão.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório n.º 21/2020
SIMP nº 000043-174/2020
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 21/2020 instaurado através da portaria n° 108/2020, que busca investigar o Sr. SILVANO MARQUES
ALEXANDRE (39 anos), que supostamente mantém um relacionamento amoroso com a menor MARIA DO CARMO DA SILVA (13 anos).
A denúncia é oriunda do Conselho Tutelar de São João da Fronteira, a qual, por meio de relatório de fl. 10, apontam pelo relacionamento
amoroso entre a menor e o Sr. Silvano, de 39 anos de idade.
No referido relatório, em conversa com a própria menor, esta confirma os fatos. O investigado afirma ser divorciado e que suas filhas vivem na
sua residência.
Em sede de diligências iniciais, determinou-se o envio de cópia dos autos a 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para fins de apuração de
prática de crime de estupro de vulnerável, bem como que fosse oficiada a Secretaria de Assistência Social do município de São João da Fronteira
para elaboração de relatório social.
Em seguida, juntou-se o relatório informativo do CREAS, o qual repousa às fls. 23/24 dos autos, relatando que, em visita a residêcia do Sr.
Silvano, encontraram a menor Maria do Carmo, a qual afirma está mantendo união estável com o investigado. Foi constatado também o fato de
na residência morarem ainda as filhas de Silvano, duas menores de idade, uma de 14 anos e outra de 09 anos.
Por fim, foi protocolada Medida Protetiva de Urgência em desfavor de Silvano Marques Alexandre (comprovante de protocolo constante em ID nº
31710122).
É o necessário.
Fundamento.
Tendo em vista o exposto e comprovado o ajuizamento da ação de medida protetiva, esgotando medidas ou diligências a serem tomadas neste
procedimento o arquivamento do presente Procedimento Preparatório é à medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, o que faço com fundamento no
artigo 10 da Resolução nº 23/2007.
Remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Comunique-se o noticiante sobre a presente decisão.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 28 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 130/2020
OBJETO: instaurar Procedimento Administrativo nº 98/2020 com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São José di Divino, no ano de 2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal
de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São José do Divino, com número expressivo de queimadas, colocando
em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São José do Divino, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; art. 170, inciso
III e art. 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício
desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
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exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições" e que "será instaurado por portaria
sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 98/2020, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São José do Divino, no ano de 2020, com fulcro no art. 8º da
Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro (mat. 15630), para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, afixando-a cópia da
portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º da Resolução nº 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
Após, conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MARCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 128/2020
OBJETO: instaurar Procedimento Administrativo nº 96/2020 com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de Piracuruca, no ano de 2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal
de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca-PI, com número expressivo de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; art. 170, inciso
III e art. 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício
desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições" e que "será instaurado por portaria
sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de Piracuruca, no ano de 2020, com fulcro no art. 8º da
Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro (mat. 15630), para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, afixando-a cópia da
portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º da Resolução nº 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
Após, conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MARCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 129/2020
OBJETO: instaurar Procedimento Administrativo nº 97/2020 com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São João da Fronteira, no ano de 2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal
de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; art. 170, inciso
III e art. 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício
desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
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finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições" e que "será instaurado por portaria
sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 94/2020, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São João da Fronteira, no ano de 2020, com fulcro no art. 8º
da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro (mat. 15630), para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, afixando-a cópia da
portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º da Resolução nº 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
Após, conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MARCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI13208
PORTARIA Nº 037/2020
Procedimento Administrativo Nº 024/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Altos/PI, no uso das atribuições previstas no
art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Altos/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e as altas temperaturas no Município de Altos/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e a
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
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qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
CONSIDERANDO a existência de acréscimo em trecho constante na Portaria nº 37/2020 que instaurou o Procedimento Administrativo nº
024/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de retificação de texto na referida portaria;
RESOLVE
Retificar a Portaria inaugural nº 037/2020, publicada no Diário Oficial do Ministério Público, leia-se "a contar do término do período de conduta
vedada estabelecida no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97", pelo que DETERMINA as seguintes diligências:
A) O encaminhamento da presente portaria retificadora a Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial e comunicação
ao Conselho Superior e ao CAOMA;
B) Expedir ofício as emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia local, solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
C) Expedir ofício ao Município de Altos/PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97[1], uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco,
objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização
de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a
população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo
prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a
obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no
município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e
para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
D) Expedir ofício ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Altos/PI, para que, durante os serviços de policiamento
ostensivo realizadas no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de
indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento a polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
E) Expedir ofício para a Delegacia de Polícia Civil de Altos/PI para que durante os serviços de deslocamento para atendimento de diligências e
realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e
coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção
penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou
molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local
para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
F) Nomeia-se como secretária do presente procedimento, Rylene Borges, técnica do MPPI/PI;
G) Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou WhastApp,
certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AOS OFICIADOS que as respostas deverão ser excepcionalmente encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça
(segunda.pj.altos@mppi.mp.br), devendo cópia da denúncia acompanhar os ofícios.
Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento ou não e venham os autos conclusos com a máxima brevidade.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos(PI), 01 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
[1] Ressaltamos que o mesmo artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 ressalva a possibilidade de efetivação de "campanha dos órgãos públicos" em
"caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, remanesce a possibilidade de o Órgão de
Execução, por seu exclusivo critério, recomendar a execução da campanha, ainda que nos 03 (três) meses anteriores ao pleito, desde que
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atendidas as condições mencionadas acima.

3.22. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13209
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 34/2020
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE I.C.P Nº 14/2019 NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 12/2020
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 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;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III,
CDC);
CONSIDERANDO que o texto constitucional define que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 229, CF);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente define que o poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e
pela mãe; que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores; e que a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm
direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança (arts. 21 e 22, parágrafo único, do ECA);
CONSIDERANDO que o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 12, VII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação garantem o
acesso às informações escolares dos filhos, sendo, antes de mais nada, uma forma de garantir a participação ativa dos pais e responsáveis no
desenvolvimento dos menores no sistema de ensino;
CONSIDERANDO que a leitura dos citados diplomas define o dever solidário dos pais à participação ativa no acompanhamento das informações
escolares relativas aos filhos, não havendo distinções no texto da lei acerca da figura do responsável;
CONSIDERANDO que sob o viés obrigacional, os pais também respondem solidariamente pelas obrigações havidas em decorrência da
educação dos filhos, independentemente da situação conjugal existente, na forma dos arts. 1632 e 1634, I do Código Civil;
CONSIDERANDO o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma do precedente fixado no julgamento do Recurso
Especial nº 1.472.316 / SP, destacando-se que "Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos,
compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em
que matriculado o filho";
CONSIDERANDO que, por força da referida coobrigação financeira solidária por força de lei, não há como admitir-se a sonegação ao genitor das
informações financeiras do aluno, ainda que não nominados contratualmente, uma vez que ambos poderão ter contra si direcionada eventual
execução pelas obrigações pecuniárias decorrentes da obrigação educacional;
CONSIDERANDO a expiração do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 14/2019, existindo indícios de práticas
infrativas aos direitos dos consumidores
CONSIDERANDO o que já foi apurado nos autos do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 14/2019;
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 o Procedimento Preparatório de I.C.P nº 14/2019 no INQÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 12/2020, na forma dos parágrafos 4º a 7º do
artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008 do Colégio de Procuradores
do Ministério Público do Estado do Piauí, tendo por objetivo a apuração da necessidade de adequação da política de prestação de informações
educacionais financeiras aos genitores dos menores, independentemente de figurarem com contratantes, por parte do Colégio CPI / Capital
Cursos S/S Ltda., determinando as seguintes diligências:
a) Expedição de ofício para a parte requerida designando data para realização de audiência a fim de que seja celebrado Termo de Ajustamento
de Conduta;
b) Expedição de ofício para o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí cientificando-o da conversão do procedimento
preparatório no presente inquérito civil;
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale 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, 26 de agosto de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça da 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 Nº 35/2020
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE I.C.P Nº 12/2019 NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 13/2020
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 compete ao Ministério Público 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, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO o teor dos Arts. 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;
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 a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
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boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade de contratações, nos moldes do art. 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, conforme preceitua o art. 39, V, do CDC;
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 39, IX, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante
pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;
CONSIDERANDO que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade, nos molde do art. 51, IV, do CDC;
CONSIDERANDO o que já foi apurado nos autos do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 12/2019;
CONSIDERANDO a expiração do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 12/2019, existindo indícios de práticas
infrativas aos direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO que a pandemia provocada pelo novo Coronavírus afetou a produção de eventos artísticos e culturais, haja vista a
impossibilidade de haver aglomerações nesse período;
CONSIDERANDO que o objetivo desse procedimento tem relação com a produção de eventos e shows artísticos;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório de I.C.P nº 12/2019 NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 13/2020, na forma dos parágrafos 4º a 7º do
artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de Procuradores
do Ministério Público do Estado do Piauí, com o objetivo de apurar suposta prática abusiva da Ticket Premium na cobrança de taxa de
conveniência na compra de ingresso online, determinando as seguintes diligências iniciais:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua conversão, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de
Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Expeça-se ofício ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí comunicando sobre a conversão do procedimento no presente
inquérito civil público, encaminhando cópia da portaria;
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, conforme 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, 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, 31 de agosto de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça da 32ª PJ de Teresina

3.23. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13210
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000087-172/2016(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000087-172/2016, instaurado aos 09 de junho de 2016, mediante Portaria nº 106/2016, procedimento
herdado da 30ª Promotoria de Justiça, com a finalidade de acompanhar a elaboração e execução do Plano Municipal de Arborização do
Município de Teresina/PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Aos 28 de junho de 2016, foi juntado aos autos o Termo de Referência para elaboração do Plano Diretor de Arborização de Teresina. (Fls. 11/38)
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, por meio do Ofício nº 0221/2016, informou que a empresa CONSPLANConsultoria e Planejamento LTDA foi a vencedora do processo licitatório e iria executar os serviços de consultoria para elaboração do Plano. (Fls.
40/43);
A SEMAM encaminhou cópia da minuta do Manual de Arborização Urbana de Teresina, o qual contemplará o Plano Diretor de Arborização de
Teresina. (Fls. 50/100).
Aos 07 de novembro de 2016, realizou-se audiência, com a presença do responsável pela elaboração do Termo de Referência, representante da
SEMAM, representante da OAB/PI, representante da empresa licitante vencedora CONSPLAN e presidente do CAU/PI, ficando deliberado data
para nova audiência, apresentação do Plano de Gestão Ambiental Urbana emergencial por parte da Prefeitura de Teresina. (Fls. 110/115).
A SEMAM encaminhou por meio do Ofício nº 0415/2016, a seguinte documentação: Minuta do Convênio nº 788701/2013, entre a CODEVASF e a
PMT para a elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana de Teresina e o Primeiro Termo de Apostilamento; Termo de Referência Objeto
da Licitação e Minuta do Contrato nº 02/2016 entre a CONSPLAN e a SEMAM. (Fls. 118/203)
Aos 06 de dezembro de 2016, foi realizada audiência, com o objetivo de melhorar o Termo de Referência do Plano de Arborização e os
parâmetros utilizados para sua elaboração, ficando deliberado que a Fundação Monsenhor Chaves, o Professor Mário Freitas, a professora Icna
Gadelha, o CREA/PI, o CAU/PI e a Coordenação de Perícia do MPPI apresentariam sugestões e recomendações em relação à metodologia do
Termo de Referência, e que o CREA/PI e o CAU/PI realizaram a análise do referido Termo para apreciação e emissão de Parecer. (Fls. 215/220).
Em resposta à requisição ministerial, aos 06 de janeiro de 2017, a Arquiteta Ivna Gadelha, encaminhou manifestação acerca do Termo de
Referência:
"1. É necessário rever a metodologia proposta quanto a sua adequação e aplicabilidade...
2. É necessária a reformulação da composição da equipe técnica. Sugerimos que a equipe técnica seja ampliada e que se busque conciliar as
atribuições e competências da mesma ao atendimento pleno das ações previstas no plano, considerando imprescindível ao inventário, arbóreo
um maior número de profissionais para o levantamento necessário.
3. É necessária a revisão e detalhamento do orçamento proposto. Sugerimos inserir na planilha orçamentária os custos do inventário dos demais
serviços...
4. É necessário verificar a compatibilização das ações propostas como tempo para entrega do produto definido pelo plano...". (Fls. 235).
A Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí elaborou o Parecer Técnico nº 04/2017 referente ao
Termo de Referência encaminhado pela SEMAM, sobre a elaboração do Plano Municipal de Arborização de Teresina..(Fls. 239/247).
Parecer este que apontou a necessidade de alguns esclarecimentos, como de que maneira serão plantadas as árvores destinadas à
compensação em casos de supressão, tratos culturais contínuos das árvores de áreas urbanas, por se encontrarem em constante estresse, dáse preferência às mudas de espécies nativas ocorrentes na região bioclimática na qual o localiza o município, promovendo a sua conservação.
(Fls.234).
Aos 07 de março de 2017, aconteceu audiência visando melhorar o detalhamento do termo de referência do Plano de Arborização, ficando
deliberado que o MPPI iria "... viabilizar o encontro entre o seu setor de Perícia Técnica, na pessoa do Dr. Fruk, com a SEMAM...". (Fls. 270/275).
Foi informado pela SEMAM aos 15 de maio de 2017, por meio do Ofício nº 684/2017, que uma equipe da Secretaria iria à Goiânia, com a
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finalidade de discutir informações técnicas sobre o Plano de Arborização Urbana de Goiânia, considerado modelo na época. (Fls. 280/281).
A CODEVASF encaminhou ofício nº 1702/2017 aos 20 de julho de 2017, com a nota técnica 04/2017, que tinha o objetivo de analisar justificativa
para revisão do Termo de Referência. (Fls. 290/299).
Aos 28 de agosto de 2017, a SEMAM encaminhou o Termo de Referência do Plano Diretor de Arborização Urbana de Teresina. (Fls. 300/346).
Tal Termo foi analisado pela Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, ressaltando a necessidade de "... tratos culturais
contínuos e investigação quanto a segurança das existentes em condições de vulnerabilidade..."; "... é importante a contratação de profissional
sênior com experiência e equipe multidisciplinar para fiscalização, recebimento e avaliação dos produtos...". (Fls. 348/353).
Nova audiência foi realizada dia 12 de dezembro de 2017, na qual foi pontuado que o Termo atende a todos os questionamentos elaborados nas
audiências anteriores. (Fls. 384/387).
Por meio do ofício 114/2018, de 31 de janeiro de 2018, a CODEVASF encaminhou Parecer Técnico sobre a análise do Termo de Referência, o
qual concluiu que mesmo com os ajustes "... ainda apresenta pendências que precisam ser sanadas para sua aprovação...". (Fls. 388/391).
Aos 03 de abril de 2018, a CODEVASF encaminhou a nova versão do Termo de Referência do Plano Diretor de Arborização Urbana de Teresina,
(Fls. 393), termo esse encaminhado fisicamente e juntado aos autos do procedimento (Fls. 402/480) .
Realizou-se audiência, aos 27 de junho de 2018, ocasião na qual a CODEVASF informou que a Prefeitura de Teresina já realizou as
modificações no Termo de Referência e que este já foi aprovado pelo órgão, restando apenas parecer favoravel do MPPI. (Fls. 492/495).
A Coordenação de Pericias e Pareceres Tecnicos do MPPI, elaborou o Parecer Tecnico nº 56/2018, o qual verificou que "... além de outras
recomendações benéficas a exemplo da inclusão das Unidades de Conservação Urbanas no Novo Termo de Referência, formam também
acolhidas as presentes no Parecer 04/2017...".(Fls. 503/510)
Esta Promotoria de Justiça manifestou-se favorável a execução do Termo de Referência do Plano de Arborização Urbana de Teresina. (Fls.
512/515).
Aos 24 de maio de 2019, a SEMAM encaminhou o ofício nº 351/2019, apresentando informações sobre a implantação do Plano de Arborização
Urbana de Teresina, informando que o processo encontrava-se na Secretaria aguardando os trâmites de licitação para contratação de empresa
para execução da obra. (Fls. 524/525).
Aos 17 de junho de 2019, a CODEVASF, encaminhou Nota Técnica 03/2019, informando que "... o instrumento não possui pendências e está
apto a realização de processo licitatório de responsabilidade da convenente...". (Fls. 527/528).
Foi informado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, aos 14 de junho de 2019 a situação atual do processo,
o qual encontrava-se na Procuradoria Geral do Município para análise e parecer. (Fls. 530).
Assim, com a finalidade de acompanhar a execução do Plano de Arborização de Teresina, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº
51/2020, tendo em vista a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que prescreve em seu artigo 8º que: "o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições".
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
De acordo com o Decreto Federal 97.632/89, é definido como o aglomerado de "processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais
se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, inexistindo outros elementos
que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de
Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Maio de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000376-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EFETIVA FISCALIZAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE DE TERESINA.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000376-172/2015, instaurado aos 14 de abril de 2010, ou seja, em trâmite a quase 10 (dez) anos, mediante
Portaria nº 38/2015, tendo sido herdado da 30ª PJ e transferido para 24ª PJ aos 22 de novembro de 2015, com a finalidade de apurar a poluição
ambiental gerada pelo acúmulo de lixo em terrenos baldios na cidade de Teresina.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A Comissão de Direitos Humanos - CDH, da Câmara Municipal de Teresina realizou fiscalização em todas as zonas da cidade de Teresina,
encaminhando o Relatório Nº 005, realizado aos 23 e 26 de novembro de 2009, contendo as informações sobre diversos pontos de acumulo de
lixo na cidade. (Fls. 05/39)
Aos 05 de maio de 2010, foi realizada audiência, com a presença de representantes da SDU/Leste, SDU/Centro-Norte, SDU/Sul, da Câmara dos
Vereadores de Teresina, ficando deliberado a:
"... 1) identificação dos proprietários dos terrenos;
2) adoção das medidas contra esses proprietários no âmbito administrativo pela SDU competente,;
3) as medidas adotadas serão comunicadas ao Ministério Público Estadual, que atuará nos casos não solucionados administrativamente;
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4) elaboração de campanhas educativas para incentivar os proprietários de terrenos baldios a murarem esses terrenos;
5) elaboração de campanhas educativas dirigidas a população em geral voltadas ao repasse de informações ... estímulo á reciclagem e consumo
sustentável;". (Fls. 53/57).
Foi realizada uma minuta de Termo de Ajustamento de Conduta e encaminhada à Prefeitura de Municipal de Teresina para sua analise, porém
não foi possível efetivar. (Fls. 61/66).
A Prefeitura Municipal lançou a campanha "lixo no Lixo, e intensificou a limpeza urbana, aos 16/06/2010, empreendendo ações através das
Superintendias de Desenvolvimentos Urbano (SDU), com o objetivo principal de deixar a cidade mais limpa , conscientização sobre a importância
da correta destinação do lixo e não jogar entulhos nas ruas da cidade. (Fls. 73/83).
Além disso, foi contratada, à época, a empresa QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, para o serviço de coleta de lixo de Teresina (13/11/2010).
(Fls. 88).
Aos 20 de novembro de 2013, através da Lei Municipal nº 4.474/2013, foi criado o "Programa Lixo Zero", cujo objetivo é "... identificar os pontos
de descarte de resíduos irregulares, criar padrão de recolhimento de resíduos para o pequeno gerador e gerenciar tais pontos...". (Fls. 154).
Foram realizadas fiscalizações pela SDU nos endereços mencionados no Relatório nº 05 que originou a instauração do procedimento, localizados
na zona Leste (Fls. 177/178), Zona Sudeste (179/181), Zona sul (183/184), Zona Centro-Norte (Fls. 186/187), e apresentados os relatórios das
providencias adotadas pela Gerência de Controle e Fiscalização as SDU's correspondentes (Fls. 198/252), especificando um a um dos endereços
vistoriados, constando a realização de autuações (Auto de Infrações) e expedições de notificações aos proprietários.
Assim, considerando que as diligencias realizadas no decurso do procedimento ora em análise foram suficientes para as ações desempenhadas
pela Prefeitura, corrigindo omissões desta quanto à necessidade de criar mecanismos legais e atuar, efetivamente, na fiscalização e limpeza da
cidade, entende este Órgão Ministerial que cumprida a finalidade da instauração do Inquérito Civil Público, impondo-se o arquivamento do feito.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
De acordo com o Decreto Federal 97.632/89, é definido como o aglomerado de "processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais
se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, inexistindo outros elementos
que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de
Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000461-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
LICENCIAMENTOS AMBINETAIS
Trata-se de Inquérito Civil instaurado aos 15 de abril de 2008, originariamente, pelos promotores de justiça da 1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública
de Teresina/PI, considerando: 1 - que o licenciamento ambiental, à época, não observava o devido processo legal quando do pedido de e
concessão de licença ambiental prévia (LP), de instalação (LI) e operação (LO), sem exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, como
determina o art. 225, inciso V da Constituição Federal, ou demais estudos ambientais quando a atividade for de baixo impacto, devidamente
justificado pela autoridade licenciadora; 2 - que, para o licenciamento ambiental de empreendimentos dependentes de licitação, deve-se conjugar
a legislação ambiental com a Lei 8.666/93, que trata das licitações, para que seja respeitado o devido processo legal.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Ao tempo em que foi instaurado o procedimento pela 1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública, houve também atuação da Curadoria do Meio Ambiente
tendo expedido ofício ao Tribunal de Contas solicitando cópias de auditorias feitas junto à SEMAR referente aos exercícios dos anos de 2006 e
2007 (fls. 08), e ainda oficiou à SEMAR - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (OFÍCIO Nº 520/2008, fls. 18/19) e à
AGESPISA (Ofício 522/08, fls. 20/21), solicitando informações sobre o licenciamento ambiental da ampliação do sistema sanitário de Teresina e
no mesmo ofício consta Recomendação para que procedessem à suspensão do licenciamento do empreendimento, tornando nulos todos os
atos. (Fls. 08/22).
Consta nos autos, listas (tabelas) com informações sobre as Licenças emitidas nos anos de 2001 a 2004, para diversos empreendimentos. (Fls.
22/70).
A SEMAR, em resposta, solicitou, por ofício, ao então Procurador Geral de Justiça, aos 19/08/2008, que fosse apontado o objeto do Inquérito
Civil, vez que na Portaria de abertura "...tece uma série de considerações e faz algumas afirmações, acerca dos procedimentos de licenciamento
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ambiental da SEMAR, todas elas genéricas, para concluir, ao final, que a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos atua de forma
ímproba... e que determine a materialização do objeto do Inquérito, apontando concretamente os casos em que há aplicação ilícita da legislação
ambiental referida... que os casos sejam individualizados... Essas solicitações justificam-se... pelo tamanho e complexidade do universo aqui
considerado: o licenciamento ambiental no Estado do Piauí, as quase duas mil licenças ambientais expedidas por ano; a enorme diversidade de
atividades e de situações que, combinadas, geram um sem número de alternativas e a quantidade e complexidade dos instrumentos legais
utilizados geram um volume de informações que, se não impossível, é muito difícil de ser tratado em seu todo.". (Fls. 71/73).
Em audiência realizada pela PJ Curadora do Meio Ambiente, aos 22/08/2008, o secretário estadual do meio ambiente, reiterou o pedido
apresentado no ofício acima mencionado (Fls. 74/77) e foi-lhe indagado, na oportunidade, "como a SEMAR procedeu ao licenciamento ambiental
da Barragem Nova Fortaleza sem o projeto executivo".
Aos 26/08/2008, a SEMAR apresentou o ofício 0907/08, acerca do licenciamento ambiental da ampliação do sistema sanitário de Teresina que,
"no seu entendimento cabe ao órgão ambiental municipal, com base no art. 6º da Resolução CONAMA nº 237/97... que o empreendimento
referido tem como área de instalação, em grande medida, as APP's do rio Parnaíba, do lado do Piauí. E a mesma Resolução, no seu art. 2º,
inciso II, determina como competência do órgão estadual ambiental o licenciamento de empreendimentos e atividades localizados ou
desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente relacionadas no art. 2º da Lei nº 46.771, de 15 de
setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais e municipais." (Fls. 81)
Na mesma data, 26/08/2008, foi expedido o "Ofício CAOMA 527/08" à SEMAR, requisitando a remessa da licença prévia para o empreendimento
TRACTEBEL S/A, com a análise técnica que a aprovou, bem como a Curadoria do Meio Ambiente expediu o ofício 529/08, também dirigido à
SEMAR, requisitando informações se a Recomendação contida no Ofício nº 520/2008, fls. 18/19, foi acatada ou não e aos 27/08/2008, fls. 86, foi
requisitada a apresentação do EIA/RIMA da ampliação do sistema sanitário de Teresina. A SEMAR apresentou respostas contidas nos ofícios
0915/08 e 0941/08, aos 27/08/2008 e 02/09/2008, respectivamente, informando que a Recomendação foi encaminhada para análise e missão de
Parecer por parte da Procuradoria Geral do Estado. (Fls. 87/88).
Consta nos autos, a expedição de notificação ao INTERPI, para comparecer dia 29/08/2008, a fim de "tratar assunto relacionado ao Inquérito Civil
nº 03/2008, que trata do procedimento de Licenciamento Ambiental realizado no Estado do Piauí pela SEMAR." e ainda o Ofício 543/2008
(04/09/2008) requisitando, pela Curadoria do Meio Ambiente, a relação de ações e sua identificação, entre as quais o número, nome dos réus e o
juízo perante o qual foram propostas ações anulatórias de escrituras públicas de terras em nome de particulares, por se tratarem de área de
domínio do Estado do Piauí indevidamente apropriadas, em que o INTERPI desistiu das ações. (Fls. 83, 89).
Às fls. 95/98, com data de 08/09/2008, consta a expedição da Recomendação nº 002/2008 à SEMAR e ao INTERPI, para que se abstenham de
novos licenciamentos e anule as licenças ambientais dadas até a data de 03/09/2008, e se "abstenha de firmar e expedir novos Termos de
Domínio e de Compromisso Futuro de Compra e Venda de Imóvel e se abstenha de firmar e expedir novos Termos de Domínio e de
Compromisso Futuro de Compra e Venda de Imóvel como Condição para Viabilizar a Liberação de Licença Ambiental".
Aos 04/09/2008 foi expedido o Ofício n. 544/08, assinado em conjunto pelos promotores de justiça da 1ª e 2ª PJ da Fazenda Pública e Curadora
e a Coordenadora do CAO de Meio Ambiente, ao Presidente do Tribunal de Contas, requisitando cópia do julgamento das prestações de contas
da SEMAR, referente aos exercícios financeiros de 2003 a 2007 da SEMAR, tendo sido atendido, donde se observa que a Prestação de Contas
da SEMAR, exercício de 2001, gestão de Paulo de Tarso Tavares Silva, foi julgada irregular e imputado débito ao gestor, no valor de R$
621.835,98 (seiscentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) na Sessão Plenária Ordinária do dia 15/10/08,
Processo TCO 595/02. Trata ainda do TC 022.709/2008+6, Representação sobre a Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí/PI. (Fls. 93/94 e
144/153).
A SEMAR, mais uma vez, aos 24/09/2008, suscitou acerca da necessidade de materialização da matéria questionada, quanto à materialidade da
tese de ilicitude dos atos administrativos nos procedimentos administrativos de licenciamento ambiental (Fls. 100), entretanto, apresentou
manifestação aos 24/09/2008, fls. 141, sobre o acatamento da Recomendação constante no Ofício PGJ nº 319/2008, de 08/09/2008, que trata da
expedição de licenças ambientais com base em Termos de Domínio e de Compromisso Futuro de Compra e Venda de Imóveis expedidos pelo
INTERPI, suspendendo a emissão de Licenças Ambientais e somente emitir licenças ambientais para empreendimentos que atendam às
disposições do Decreto Estadual nº 11.110 de 25/08/2003.
Constam nos autos, às fls. 107/118 e 122/140, certidões expedidas pelos distribuidores judiciais das comarcas de Gilbués e Corrente, sobre
processos judiciais interpostos pelo INTERPI, inclusive julgadas procedentes e ainda, a Relação de pessoas e empreendimentos acerca de
licenciamentos em vários municípios do Estado do Piauí, tais como Corrente, Parnaíba, Parnaguá, Curimatá. Bom Jesus, Baixa Grande do
Ribeiro, Uruçuí, Santa Filomena, São Raimundo Nonato, Monte Alegre, etc. (Fls. 119/120).
A Assembleia Legislativa emitiu certidão aos 01/12/2008, acerca do Projeto de Lei nº 34, de 29 de novembro de 2007 que altera a Lei n.
5.484/2005, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis rurais pertencentes ao patrimônio público, através do Programa Nacional do Crédito
Fundiário, para fins de assentamento de trabalhadores rurais, alienar imóveis rurais para o desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí. (Fls.
145).
Aos 16/03/2017, o Promotor de Justiça da 30ª PJ/Teresina, analisou os autos e entendeu que "O objeto do procedimento mencionado na Portaria
trata de improbidade administrativa, matéria afeta as Promotorias da Fazenda Pública." e enviou os autos a estas. (Fls. 155/156).
Consta às fls. 157/162, que a 44ª Promotoria da Fazenda Pública, aos 26/06/2017, suscitou CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES (matérias inerentes
às atribuições da Promotoria do Meio Ambiente) e cuja decisão (PGJ) consta a designação da 30ª PJ para o feito (fls. 164/168), porém a 30ª PJ,
aos 12/04/2018, através do Ofício n. 323/2018, fls. 171, determinou o retorno dos autos ao PGJ para reconsideração da decisão.
Aos 08 de março de 2019, foi conhecido o conflito e declarado pela PGJ, a competência da 24ª PJ, com atuação nas causas de interesses do
meio ambiente, devendo permanecer no feito extraindo cópias do procedimento e enviando-as ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa
do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, para distribuição equitativa, com fulcro no art. 35, parágrafo único, alínea "d" e o caput do
art. 36 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018. (Fls. 172/176).
Foram enviadas cópias do procedimento ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa,
para distribuição equitativa, cumprindo-se, assim, a determinação contida na Decisão PGJ de fls. 172/176. Vide Certidão nos autos. (Fls.210).
No mais, este Órgão Ministerial em outros procedimentos existentes na 24ª PJ, tem atuado em relação à emissão de licenças ambientais pela
SEMAR, fiscalizando, no limite de suas atribuições, a legalidade e tempestividade dos licenciamentos, a exemplo cita-se: a) Inquérito Policial nº
006.464/2015/GRECO-MPPI, Ação Penal 4ª Vara Criminal Processo n. 0027441-24.8.2015.8.18.0140, Denúncia feita por este Órgão Ministerial
em atuação conjunta pela 54ª PJ (Criminal), fls. 178/205, devidamente recebida pelo Poder Judiciário, e ainda, os procedimentos perante a 24ª
PJ, números 000013-172/2019, 000165-172/2019 e 000019-172/2020, fls. 207/209.
É o relatório.
Inicialmente, observa este Órgão Ministerial que o inquérito civil deve ser instaurado por meio de portaria, devendo conter, necessariamente, o
fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto do inquérito civil, todavia, não houve a indicação de
qual(is) licença(s) ambiental(is) foi(ram) expedida(s) sem o atendimento às normas legais, dificultando, sobremaneira, a apresentação de
informações pelo investigado, consoante entendimento extraído das Resoluções editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Res.
CNMP n° 23/2007 (Regulamenta arts. 6 e 7º da Lei Complementar nº 75/93 e os arts 25 e 26 da lei Federal Nº 8625/93), Res. CNMP n° 35/2009
(altera Res. CNMP 23/2007) e Res. CNMP n° 59/2010 (Altera Res. CNMP 23/3007), e da regulamentação da Notícia de Fato, em face da
necessidade de adequação dos procedimentos extrajudiciais à nomenclatura criada com a taxonomia instituída pela Res. CNMP nº 63/2010 (Cria
Tabelas Unificadas).
Empreendendo ingentes esforços no deslinde do Inquérito Civil, constata-se a abordagem de assuntos diferentes entre si, ou seja, a emissão de
licenças ambientais em face de suposta não observância do devido processo legal quando do pedido, ausência de licença ambiental prévia (LP,
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de instalação (LI) e operação (LO), sem exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como determina o art. 225, inciso IV da
Constituição Federal, ou demais estudos ambientais quando a atividade for de baixo impacto, devidamente justificado pela autoridade
licenciadora e o licenciamento ambiental de empreendimentos dependentes de licitação, quanto à necessidade de conjugação da legislação
ambiental com a Lei 8.666/93, que trata das licitações, para que seja respeitado o devido processo legal.
Da análise do procedimento, subentende-se que a SEMAR e o INTERPI figuram como investigados.
A SEMAR, apresentou respostas aos ofícios, na medida possível, vez que não foi delimitado o objeto do Inquérito Civil quanto aos licenciamentos
ambientais porventura eivados de nulidades, ou seja, não houve por parte do Ministério Público a especificação de qual ou quais emprendimentos
deveria haver a verificação do licenciamento ambiental.
Entretanto, a SEMAR, esforçando-se para atender às requisições, apresentou manifestação aos 24/09/2008, às fls. 141, sobre o acatamento da
Recomendação constante no Ofício PGJ nº 319/2008, de 08/09/2008, que trata da expedição de licenças ambientais com base em Termos de
Domínio e de Compromisso Futuro de Compra e Venda de Imóveis expedidos pelo INTERPI, suspendendo a emissão de Licenças Ambientais e
somente emitir licenças ambientais para empreendimentos que atendam às disposições do Decreto Estadual nº 11.110 de 25/08/2003.
Quanto ao INTERPI, observa-se através dos documentos acostados aos autos, às fls. 107/118 e 122/140, certidões expedidas pelos
distribuidores judiciais das comarcas de Gilbués e Corrente, sobre processos judiciais interpostos pelo INTERPI, inclusive julgadas procedentes e
ainda, a Relação de pessoas e empreendimentos acerca de licenciamentos em vários municípios do Estado do Piauí, tais como Corrente,
Parnaíba, Parnaguá, Curimatá. Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Santa Filomena, São Raimundo Nonato, Monte Alegre, etc. (Fls.
119/120).
Além disso, consta comprovação que a Assembleia Legislativa emitiu certidão aos 01/12/2008, acerca do Projeto de Lei nº 34, de 29 de
novembro de 2007 que altera a Lei n. 5.484/2005, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis rurais pertencentes ao patrimônio público,
através do Programa Nacional do Crédito Fundiário, para fins de assentamento de trabalhadores rurais, alienar imóveis rurais para o
desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí. (Fls. 143).
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Exauridas as diligências possíveis nos autos do Inquérito Civil em análise, tendo sido acatada pela SEMAR a Recomendação expedida no ano de
2008, conforme se verifica nos documentos acostados nos autos.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, inexistindo outros elementos
que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de
Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 03 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000009-172/2020(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000010-172/2020 instaurado aos 14 de janeiro de 2020, mediante Portaria nº 03/2020, com a finalidade
de acompanhar a realização do evento denominado BLOQUINHO DA KALOR, o qual ocorreu no dia 16 DE FEVEREIRO DE 2020, com
estimativa de público de quatro mil pessoas, iniciando-se às 16h00min e encerramento previsto para até às 01h00min do dia seguinte, no
estacionamento do Theresina Hall, localizado na Avenida Raul Lopes, 2727, Ininga, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição da KALOR PRODUÇÕES, PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
08.926.069/0001-52, com sede na Rua Professor Alceu Brandão, nº 2750, bairro Monte Castelo, Teresina-PI, aos 14 de janeiro de 2020 foi
firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2020, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a
realização do evento foi submetida a apreciação e aprovação da STRANS, SDU, GEVISA, CBM e SEMAM, e a título de compensação ecológica
a doação 01 (um) kit com 10 unidades de "Tubos Transparentes (Material de Captura de Animais)". (Fls. 05/09).
Foi juntado ao procedimento documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação dos seguintes órgãos: STRANS,
SDU, GEVISA, CBM e SEMAM. (Fls. 10/70)
A título de compensação ecológica (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a entrega de 01 (um) kit com 10 unidades de "Tubos
Transparentes (Material de Captura de Animais)" no entanto esta Cláusula não foi cumprida até o momento.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 013/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 03/2020. (Fl. 71).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
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derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 10 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000015-172/2020(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TAC.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000015-172/2020 instaurado aos 20 de janeiro de 2020, mediante Portaria nº 009/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado GENTHE PEQUENA 2020, realizado no dia 16 de fevereiro de 2020, das
16h00min às 20h00min, na Praça Edson Veras, conhecida como Praça Vilmary, localizada no bairro São Cristóvão.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição da Comissão organizadora do coletivo GenTHE Pequena, aos 20 de janeiro de 2020 foi firmado o Termo de Ajustamento de
Conduta nº 04/2020, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a
apreciação e aprovação da STRANS, SDU/LESTE e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a doação de 04 resmas de papel A4
reciclado. (Fls. 14/18).
Foi juntado ao procedimento a Licença de Interdição de rua e Liberação de Praça emitida pela SDU, em cumprimento à Cláusula Terceira;
Licença de Fonte Sonora emitida pela SEMAM, em cumprimento da Cláusula Quarta; Ofício da STRANS informando a liberação para fechamento
da via, em cumprimento da Cláusula Segunda (Fls. 11/16)
A título de compensação ecológica foi solicitado ao Compromissário a doação de 04(quatro) resmas de papel A4 reciclado, sendo comprovada a
entrega nesta Promotoria de Justiça no dia 19 de fevereiro de 2020 por meio de certidão de fls 11.
Aos 19 de fevereiro de 2020 a Sr Thaiara Rayanne Araújo Barroso foi informada do arquivamento do procedimento. (Fls. 18).
Por conta disso, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento, exauriu-se, vez que o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado foi cumprido de forma integral.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
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dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 19 de Fevereiro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000029-172/2020(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TAC.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000029-172/2020 instaurado aos 27 de janeiro de 2020, mediante Portaria nº 015/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento "PRÉ-CARNAVAL DO ORELHA", realizado no dia 01 de fevereiro de 2020, no bar Orelha de
Van Gogh, Av. Nossa Senhora de Fátima, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A represente legal da empresa Lima e Barros Bar § Restaurante LTDA encaminhou a esta Promotoria de Justiça solicitação para ser firmado
Termo de Ajustamento de Conduta, para realização do evento "Pré-Carnaval do Van Gogh". (Fls. 04/09).
Aos 27 de janeiro de 2020 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 11/2020, no qual o compromissário se obrigou em apresentar os
seguintes documentos: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, Plano de Segurança do
evento, Licença Ambiental, Licença Sanitária, Autorização da SDU, Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, Autorização da STRANS
e compensação ecológica. (Fls.10/14).
Em cumprimento a cláusula quinta do TAC, a titulo de compensação ambiental, no dia 31 de janeiro de 2020 foi apresentado pelo
compromissário Termo de Doação, referente a um pacote de Eletroduto e um Solvente doados ao Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza
Especial. (Fls. 15).
Aos 04 de fevereiro de 2020 o represente do evento compareceu nesta Promotoria de Justiça apresentando toda a documentação em
cumprimento ao Termo de Ajustamente de Conduta nº 11/2020, sendo esses:
1 - Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros - cumprimento da cláusula quarta. (Fls. 17);
2 - Licença Sanitária - cumprimento da cláusula quarta. (Fls. 18);
3 - Licença de interdição de rua pela SDU - cumprimento da cláusula quarta. (Fls. 19);
4 - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - cumprimento da cláusula segunda. (Fls. 20/21);
5 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - cumprimento da cláusula primeira. (Fls. 22/30);
6 - Contrato com empresa particular de segurança e vigilância - cumprimento da cláusula terceira. (Fls. 31/33);
7 - Licença de fonte sonora emitida pela SEMAM - cumprimento da cláusula quarta. (Fls. 34/35);
8 - Autorização da STRANS - cumprimento da cláusula quarta. (Fls. 36)
Após as diligencias acima mencionadas, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento exauriu-se, vez que o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado foi devidamente cumprido.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 04 de fevereiro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000056-172/2020(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000057-172/2020 instaurado aos 19 de fevereiro de 2020, mediante Portaria nº 046/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado FESTA DE CARNAVAL DA COMUNIDADE, com estimativa de público de 5000
(cinco mil) pessoas, o qual ocorrerá no dia 22 de FEVEREIRO DE 2020, iniciando-se às 18h00min e encerrando às 23h30min, na Av. Manoel
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Fernandes de Oliveira no residencial Betinho em frente a CMEI BETINHO, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição do Sr. JAMES MIRANDA DOS SANTOS LIMA, aos 19 de fevereiro de 2020 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
29/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a doação de 06 (seis) "Tela para coluna 9,70MM (7X14) 6M IMP".
(Fls. 08/13).
Foi juntado ao procedimento documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação dos seguintes órgãos: STRANS,
SDU e SEMAM.
A título de compensação ecológica (Cláusula Sétima), foi solicitado ao Compromissário a doação de 06 (seis) "Tela para coluna 9,70MM (7X14)
6M IMP" até o dia 23 de março de 2020, estando o Compromissário no prazo, entretanto até o momento não foi realizado o cumprimento.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 015/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 29/2020. (Fl. 30).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 12 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000166-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO INTEGRAL DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000166-172/2019 instaurado aos 13 de dezembro de 2019, mediante Portaria nº 173/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado TARDEZINHA a ser realizado Theresina Hall, localizado na Av. Raul Lopes, nº
2727, bairro Ininga, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Aos 13 de novembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 37/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar a
seguinte documentação: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos, Projeto de Prevenção, Plano Disciplinar de Trânsito, Plano de
Segurança Interna e Externa, Licença Ambiental, Licença Sanitária, Autorização da SDU, Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros e
compensação ecológica. (Fls. 04/07).
Em relação as Clausulas Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta do Termo de Ajustamento de Conduta, foram juntados documentos
comprovando seus cumprimentos:
1 - Plano de Gerencimaneto de Resíduos Sólidos e Líquidos. (Fls. 34/62);
2 - Cópia do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e Arquitetura. (Fls. 13/28 e 33);
3 - Cópia do Plano de Disciplinamento do Trânsito. (Fls. 63/75);
4 - Cópia do Plano de Segurança Interna e Externa - (13/28 e 10);
5 - Licença Ambiental, Licença Sanitária da Gerência de Vigilância Sanitária, Autorização da SDU e Atestado de Regularidade do Corpo
de Bombeiros. (Fls. 9 e 29/31)
A título de compensação ecológica (Cláusula Sétima), foi comprovada por meio do documento de fls. 76 que o objeto de doação foi comprovado.
Aos 13 de fevereiro de 2020, foi entregue nesta Promotoria de Justiça o objeto da compensação ecológica. (Fls. 77)
Após as diligencias acima mencionadas, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento exauriu-se, vez que o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado foi devidamente cumprido.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
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IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 13 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000169-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000169-172/2019 instaurado aos 21 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 176/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado CIRCUITO SESC CORRIDA DE RUA, o qual ocorrerá no dia 08 de dezembro de
2019, iniciando-se às 17h00min e encerramento previsto para 20h00min, do Portão 1 do Parque Potycabana, localizado na Av. Raul Lopes, s/n Noivos, ao Parque Meus Filhos, localizado Av. Raul Lopes - Jóquei, Zona Leste, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição do Serviço Social do Comércio - SESC, aos 21 de novembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
40/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ecológica, realizar a doação de "05 pares de luvas raspa couro para serviços
em geral'. (Fls. 12/16).
Até a presente data, não foi juntado ao procedimento nenhuma documentação comprovando cumprimento das cláusulas, além disso não foi
entrege o bem de doação a a título de compensação ambiental a esta Promotoria de Justiça.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 008/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 40/2019. (Fl.18).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
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devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 05 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000170-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TAC.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000170-172/2019 instaurado aos 21 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 177/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado III Circuito de B-R-O-BRÓ de Ciclismo da TV Antena 10, realizada no Complexo
Turístico Ponte Estaiada, nesta capital, no dia 24 de novembro de 2019.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Produtor Executivo da TV Antena 10, aos 21 de novembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
41/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU/LESTE e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a doação de dois ganchos para serpente e cobras, que
serão doados aos órgãos auxiliares desta Promotoria de Justiça. (Fls. 14/18).
Foi juntado ao procedimento a Ordem de Serviço nº 200/19 realizada pela STRANS, em cumprimento à Cláusula Segunda do TAC. (Fls. 30/32)
Em cumprimento as Cláusulas Terceira e Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da
SDU/Leste e SEMAM. (Fls. 36/38).
A título de compensação ecológica foi solicitado ao Compromissário a doação de duas peças gancho para captura de serpente/cobra, sendo
comprovada a entrega nesta Promotoria de Justiça no dia 29 de janeiro de 2020 por meio de certidão e nota fiscal do produto. (Fls. 46/47)
Os objetos solicitados a titulo de compensação ecológica, foram doados ao Batalhão de Policiamento Ambiental, por meio do Termo de Doação
nº 03/2020. (Fls. 75/76).
Por conta disso, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento, exauriu-se, vez que o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado foi cumprido de forma integral.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de Janeiro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000171-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TAC.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000170-172/2019 instaurado aos 21 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 177/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado VILA LA CARNE 2019, o qual ocorreu no dia 08 de dezembro de 2019, iniciandose às 12h00min e encerramento previsto para até às 23h00min, no Parque Meus Filhos, Av. Raul Lopes, Jóquei, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Representante Legal da Kalor Produções, Propaganda e Marketing LTDA, aos 21 de novembro de 2019 foi firmado o Termo
de Ajustamento de Conduta nº 42/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do
evento foi submetida a apreciação e aprovação do CBM, SDU/LESTE, SEMAM e GEVISA, e a título de compensação ecológica, a doação de d
01 (um) "Kit c/ 05 Pacotes de Papel Formato A4 Copimax 2,500 folhas", que seriam doados aos órgãos auxiliares desta Promotoria de Justiça.
(Fls. 04/07).
Em cumprimento a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi juntado ao procedimento Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos. (Fls. 45/74).
Foi juntado ao procedimento, em cumprimento à Cláusula Terceira, o Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico. (Fl. 17)
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A Clásula Quarta foi cumprida através do protocolo do Plano de Disciplinamento de Trânsito. (Fls. 34/44)
A Cláusula Quinta também foi cumprida de maneira satisfatória com a entrega do Plano de Segurança Interna e Externa - CPSIE. (Fls. 18/33)
Em cumprimento a Cláusula Sexta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SDU/Leste,
SEMAM e ao CBM. (Fls.09/11).
A título de compensação ecológica foi solicitado ao Compromissário a doação de 01 (um) "Kit c/ 05 Pacotes de Papel Formato A4 Copimax 2,500
folhas", sendo comprovada a entrega nesta Promotoria de Justiça no dia 08 de janeiro de 2020 por meio de certidão. (Fl. 75)
Os objetos solicitados a titulo de compensação ecológica, foram doados ao Batalhão de Policiamento Ambiental, por meio do Termo De Doação
Nº 001/2020-24ªPJ. (Fls. 76/77).
Por conta disso, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento, exauriu-se, vez que o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado foi cumprido de forma integral.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 02 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000180-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000180-172/2019 instaurado aos 02 de dezembro de 2019, mediante Portaria nº 180/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado MEIA MARATONA DE TERESINA a ser realizada na Av. Raul Lopes, no
Complexo Turístico da Ponte Estaiada, cidade Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Diretor da Kalor Produções, aos 02 de dezembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 44/2019, no
qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e aprovação
da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a veiculação de mídias referente ao projeto de combate a poluição dos rios.
(Fls. 05/09).
Foi juntado ao procedimento o protocolo atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à
Cláusula Segunda do TAC. (Fls. 11/12)
Em cumprimento as Cláusulas Terceira e Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da
SDU e SEMAM. (Fls. 87/88).
A título de compensação ecológica (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a veiculação de mídias referentes ao projeto de combate a
poluição dos rios, tal compromisso ainda não foi cumprido pela parte, tendo a vista que tal mídia ainda não fora elaborada pelo setor de imprensa
deste Órgão Ministerial.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 002/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 44/2019. (Fls. 90/91).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
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"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 31 de Janeiro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000187-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000187-172/2019 instaurado aos 02 de dezembro de 2019, mediante Portaria nº 181/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado 5ªCORRIDADAADVOCACIA2019, o qual ocorrerá no dia 15 de dezembro de
2019, iniciando-se às 06h00min e encerramento previsto para 08h30min, na cidade Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição da Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense - CAAPI, aos 02 de dezembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de
Conduta nº 45/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a
apreciação e aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a veiculação de mídias referente ao projeto de
combate a poluição dos rios. (Fls. 29/33).
Foi juntado ao procedimento o protocolo atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à
Cláusula Segunda do TAC. (Fl. 37)
Em cumprimento as Cláusulas Terceira e Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da
SDU e SEMAM. (Fls. 40/41).
A título de compensação ecológica (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a veiculação de mídias referentes ao projeto de combate a
poluição dos rios, tal compromisso ainda não foi cumprido pela parte, tendo a vista que tal mídia ainda não fora elaborada pelo setor de imprensa
deste Órgão Ministerial.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 005/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 47/2019. (Fl. 42).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
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dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.24. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI13211
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 008/2020 (SIMP 000754-059/2019)
Objetivo: acompanhar a situação de vulnerabilidade/abandono dos infantes A.C.A.B e F.O.A.B.
Origem: auto de constatação do Conselho Tutelar (r. em 04.11.2019).
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria n. 014/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (art. 54, II, Resolução
003/2018, Colégio dos Procuradores de Justiça do Piauí), presentada pelo subscritor, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas
pelos arts. 127, caput, 129, IV e IV, e 227, Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV, p. u., I a IV, Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público); 70, 102, § 4º, Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, Lei Complementar Estadual 12/93
(Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí), e
CONSIDERANDO que:
1 - Ao Ministério Público é atribuída a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, Lei Maior);
2 - Crianças e adolescentes têm prioridade absoluta para asseguramento de seus direitos (art. 227, Carta Magna);
3 - O acompanhamento das medidas e ações de proteção em favor deles é também atribuição do Parquet (art. 95, ECA);
4 - A situação dos infantes A.C.A.B e F.O.A.B noticiada por auto de constatação do Conselho Tutelar (r. em 04.11.2019);
5 - A ausência de resposta aos expedientes remetidos ao Conselho Tutelar e à Secretaria municipal de Assistência Social;
6 - O prazo de apreciação da notícia de fato escoou (art. 3º, Resolução 174/2017/Conselho Nacional do Ministério Público),
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo 008/2020, de controle PA-008/2020, para acompanhar medidas de proteção pelo noticiamento da
situação de vulnerabilidade e/ou abandono dos infantes A.C.A.B e F.O.A.B., a ser secretariado pelo assessor Ricardo de Pádua Cícero Alves de
Alencar, matrícula 15289 (art. 4º, V, Resolução 23/2007/CNMP), ao qual já fica determinado:
(a) autuar a portaria junto dos documentos que a escoram (arts. 6º, Resolução 001/2008, Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
- CPJPI);
(b) remeter cópia desta portaria ao setor de publicações do MP-PI para disponibilização em Diário Oficial Eletrônico;
(c) publicar a portaria no mural da Promotoria e do Fórum;
(d) comunicar a instauração do procedimento ao CAODIJ do MP/PI (art. 6º, § 1º, Resolução 001/2008/CPJPI);
(e) requerer informações da visita pelo Conselho Tutelar de José de Freitas e pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
De Teresina para José de Freitas, aos 31 de agosto de 2020, às 12h00min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 006/2020 (SIMP 000038-059/2020)
Objetivo: apurar eventual irregularidade no registro de 14 (catorze) imóveis em nome de freitense, para fins de tributação de IPTU, sem o
consentimento dele.
Origem: termo de declaração de JOSÉ ALVES DA SILVA (em 21.01.20) e listagem com a relação de imóveis emitida pela Prefeitura de José de
Freitas.
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria 013/2020)
O PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO em JOSÉ DE FREITAS, titular da 2ª Promotoria de José de Freitas, área cível, ao final assinado,
no uso das funções e atribuições conferidas pelos arts. 127, caput, e 129, III, Lei Maior; 27, I a IV, parágrafo único, I e IV; 80, Lei 8.625/1993 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público); 36, IV, "b", e 37, Lei Complementar Estadual 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí), e
CONSIDERANDO que:
1 - A gestão pública é baseada na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, Carta Magna);
2 - Em consulta ao setor de tributos, freitense tomou conhecimento do cadastro de 14 (quatorze) imóveis em seu nome, decorrente de cobranças
do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, sem que seja o titular ou com eles tenha anuído (declaração de JOSÉ ALVES DA
SILVA, em 21.01.20 - fls. 2, 3 e 4);
3 - Requeridas, então, informações do (a) prefeito, (b) secretário municipal de administração, finanças e recursos humanos e (c) serventia
extrajudicial responsável pelo registro de imóveis (OFÍCIOS nº 034 e 037.01/2020, em 22.01.2020 - fls. 6 e 7);
4 - A tabeliã certificou a inexistência de imóveis titularizados pelo noticiante (em 04.03.2020 - fls. 11, 12 e 13);
5 - O prazo de apreciação da notícia de fato escoou (art. 3º, Resolução 174/2017/Conselho Nacional do Ministério Público);
6 - Os dois gestores não responderam a qualquer dos expedientes, pelo que devem ser reiterados, agora, com a advertência sobre cometimento
de crime e ato ímprobo (arts. 10, Lei 7.347/1985; 4º, 11, caput e IV, Lei 8.429/1992),
RESOLVE:
Instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 006/2020, com o número de controle ICP-006/2020, com fito de apurar eventual irregularidade no
registro de 14 (catorze) imóveis em nome de freitense, para fins de tributação de IPTU, sem o consentimento dele, a ser secretariado pelo
assessor da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar, matrícula 15289 (art. 4º, V, da Resolução
023/2007, Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP), ao qual já fica determinado:
(a) autuar e registrar a portaria junto da documentação que a escora (art. 8º, Resolução 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí - CPJ);
(b) remeter a portaria ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP);
(c) publicar esta portaria no mural da Promotoria e do Fórum;
(d) remeter cópia desta portaria ao CACOP (art. 6º, § 1º, da Resolução n. 001/2008 do CPJ);
(e) reiterar o ofício nº 155.05/2020 (com as advertências dos arts. 10, Lei 7.347/1985 - Ação Civil Pública; 4º, 11, caput e IV, Lei 8.429/1992 Improbidade Administrativa);
(f) fixar ainda o prazo de um ano para conclusão deste inquérito (art. 9°, Resolução 23/2007, CNMP).
De Teresina a José de Freitas, aos 31 de agosto de 2020, às 12h01min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
RPCAA

3.25. 80ª ZONA ELEITORAL - MATIAS OLÍMPIO13212
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PORTARIA ELEITORAL Nº 004/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 003/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 80ª Zona Eleitoral na cidade de
Matias Olímpio/PI e São João do Arraial/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõe o art. 127 da Constituição Federal; a 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),
o art. 58 da Portaria 01/2019 PGR/PGE e demais disposições legais aplicáveis à espécie,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem como o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93), contribuindo para evitar atos viciosos
nas eleições e o tumulto no pleito eleitoral;
CONSIDERANDO o período de permissão das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), das propagandas
eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou
passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio (até o dia 03/10) - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais
respectivos;
CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional".
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais
como: reuniões, convenções partidárias, caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e
distanciamento social, gerando riscos à população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial nas cidades de Matias Olímpio e São João do Arraial;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 003/2020 com o fito de acompanhar o cumprimento dos Decretos Estaduais
voltados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em especial as medidas dispostas no Protocolo Específico nº
044/2020 - aprovado pelo Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, relativas à Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov2 (Covid-19) direcionadas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
dos municípios que compõem a 80ª Zona Eleitoral (Matias Olímpio-PI e São João do Arraial-PI) acerca da temática, consignando, em especial, a
necessidade de observância das "MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do
Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem 80ª Zona Eleitoral
(Matias Olímpio-PI e São João do Arraial-PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalho a Sra. Talyne de Carvalho Soares Carneiro, assessoras da 2ª Promotoria de Justiça de
Altos, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Matias Olímpio-PI, 02 de Setembro de 2020.
Paulo Rubens Parente Rebouças
Promotor Eleitoral
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 003/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao Protocolo
Específico nº 044/2020.
O PROMOTOR ELEITORAL DA 80ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente
RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o período de permissão das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), das propagandas
eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou
passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio (até o dia 03/10) - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais de Matias Olímpio-PI (nº 021/2020, nº 022/2020, nº 023/2020, nº 028/2020, entre outros) e de São
João do Arraial-PI (nº 010/2020, nº 011/2020, nº 012/2020, 014/2020, entre outros) os quais dispõem sobre as medidas de combate ao novo
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais
respectivos;
CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
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legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional".
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial nas cidades de Matias Olímpio e São João do Arraial;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais
como: reuniões, convenções partidárias, caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e
distanciamento social, gerando riscos à população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral estabelece:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
- Ac.-TSE, de 12.5.2011, no AgR-REspe nº 34515; de 17.2.2011, no AgRREspe nº 35134e, de 14.3.2006, no REspe nº 24801: prevalência da
lei de postura municipal sobre o art. 37 da Lei nº 9.504/1997 em hipótese de conflito; v., ainda, Ac.-TSE, de 29.10.2010, no RMS nº
268445: prevalência da Lei Eleitoral sobre as leis de posturas municipais, desde que a propaganda seja exercida dentro dos limites
legais.
- Ac.-TSE, de 19.8.2010, no AgR-REspe nº 35182: este inciso foi recepcionado pela CF/1988.
CONSIDERANDO que o Código Penal tipifica a conduta que infringir determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença
contagiosa, no caso COVID19:
"Art. 268 - Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico,
dentista ou enfermeiro.
CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no último dia 28.08.2020, em resposta à consulta 060052989.2020.6.17.0000, formulada pelo Procurador Regional Eleitoral Dr. Wellington Saraiva, deliberou que continuam vigentes as normas sanitárias,
vedando-se aglomerações com mais de 10 pessoas:
"Considerando o teor da previsão do inciso VI, §3º, do art. 1º da EC nº 107/20 e o disposto no §1º, art. 7º, da Resolução TSE nº 23.623/20, os
atos de propaganda eleitoral de natureza externa ou intrapartidária que gerem aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, passeatas,
caminhadas, reuniões, confraternizações, atos de boca de urna, distribuição e afixação de adesivos, entre outros); os atos do período conhecido
como pré-campanha, referidos no art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997); e a realização das convenções
partidárias presencias são permitidos desde que atendam às normas vigentes fundamentadas em prévio parecer técnico emitido por autoridades
sanitárias da União e do Estado de Pernambuco, em razão da pandemia decorrente do Covid-19, dentre as quais, a título de exemplo, o atual
limite de 10 pessoas (art. 14 do Decreto Estadual 49.055/20) concentradas no mesmo ambiente, necessidade de verificação do distanciamento
social, além do uso obrigatório de máscaras pelos participantes e a necessária advertência neste sentido, podendo a Justiça Eleitoral, no seu
exercício do poder de polícia administrativo, inibir às práticas que contrariem as referidas normas sanitárias. Deliberou-se, igualmente, orientar os
partidos no sentido de realizar as convenções partidárias, preferencialmente, por meio virtual, nos termos do voto do Relator".
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar
a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e
candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção) pertencentes à 80ª Zona Eleitoral dos municípios de Matias Olímpio e São
João do Arraial que:
CUMPRAM os Decretos Estaduais voltados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e se ABSTENHAM de fazer
aglomerações e reuniões em contrariedade a tais atos normativos, sob pena de incidir na prática do crime disposto no art. 268 do Código Penal;
ADOTEM e ORIENTEM as seguintes medidas (Protocolo Específico nº 044/2020):
a) Contribuir para a normalidade do pleito, segurança do voto e liberdade democrática em observância ao cumprimento das medidas
higienicossanitárias que minimizem os ricos à saúde pública durante todos os trâmites do processo eleitoral, principalmente, durante as
Campanhas Eleitorais e no dia das Eleições Municipais de 2020;
b) Evitar o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos etc;
c) Investir em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais etc.) em detrimento a uso de impressos e informes publicitários;
d) Evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
e) Dar preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
f) Evitar contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;
g) Realizar reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
h) Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Matias Olímpio(PI), 02 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
PROMOTOR ELEITORAL

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]
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4.1. DESPACHO PGJ13196
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0021460
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0013.0004948/2020-67, decorrente do Procedimento de Gestão Administrativa
nº 19.21.0378.0000034/2020-06 (autos físicos). Contrato Administrativo firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio da ProcuradoriaGeral de Justiça, e a empresa GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 12.805.448/0001-61. Aplicação das
penalidades de advertência e de multa em razão de descumprimento de cláusula contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº. 0020540, págs. 62-67).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de, uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte do Contratado em epígrafe, conforme atestado pela
Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº. 0020540, págs. 54-56); também pela Comissão de Fiscalização do Contrato nº
28/2019 (SEI nº. 0020540, págs. 05-06).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0020540, págs. 57-58) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520 de 2002; também com fulcro na cláusula décima sétima
do Contrato nº. 28/2019 e nos itens 38 a 45 do Parecer Jurídico nº. 180/2020:
Aplicar à empresa GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 12.805.448/0001-61, as sanções de advertência
e de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da inobservância do prazo estabelecido para pagamento de
salário ao seus empregados referente ao mês de dezembro de 2019.
Determino, nos termos do inciso VII do Art. 3º da Lei Estadual n°. 5.398/2004 - Que cria o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e dá outras providências - que o valor decorrente da presente multa seja arrecadado ao FMMP/PI.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e
providencie-se o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

4.2. AVISO DE LICITAÇÃO13205
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
elaboração de projetos executivos em diversas áreas do conhecimento, visando atender as necessidades do Ministério Público Estadual do Piauí,
conforme especificações e exigências técnicas constantes neste Termo de Referência e seus Anexos.
TOTAL DE LOTES: 4
VALOR TOTAL: R$ 2.878.768,32 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois
centavos)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir do dia 03 de setembro de 2020, no site www.mppi.mp.br, no link Licitações e Contratos, e no site
www.comprasgovernamentais.com.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 03 de setembro de 2020.
DATA DA SESSÃO: 21/09/2020, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 02 de setembro de 2020
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

4.3. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. Nº 24/202013214
PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº24/2020
OBJETO:Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contrataçãofutura de empresa especializada para fornecimento de
soluçãointegrada,contemplando a subscrição de softwares da plataforma AdobeCreativeCloud ForTeamAllApps, com a subscrição de aplicativos
e serviços de implantação, suportetécnico e atualização da versão, por 36 (trinta e seis) meses, em atendimento àsnecessidades do Ministério
Público do Estado do Piauí, conforme especificaçõescontidas no Termo de Referência (Anexo I).
TIPO:Menor Preço;
TOTAL DELOTES:LoteÚnico(1item);
MODO DE DISPUTA:Aberto;
VALOR TOTAL:O valor total fixado para a futura contratação é deR$ 115.531,90 (cento equinze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa
centavos).
ENDEREÇO:www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL:a partir de04desetembrode 2020no siteWWW.MPPI.MP.BR,no link Licitações e Contratos,Saibasobre as licitações do
MPPI, e no siteWWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas:a partir do dia04/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Aberturadas Propostas:23/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações:pregoeiro@mppi.mp.br
DATA:02 de setembrode 2020.
PREGOEIRO:CleytonSoares da Costa e Silva

5. GESTÃO DE PESSOAS
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5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 13192
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 542/2020
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:
CONCEDER, no período de 23 de agosto de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, 180 (cento e oitenta) dias de licença à gestante para a servidora
comissionada TIARA DE CARVALHO OLIVEIRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15311, lotada junto à 7ª Promotoria de
Justiça de Picos/PI, de acordo com o disposto no art. 96 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 543/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 10 de setembro de 2020, à servidora ERIKA MENDES FERRER TOCANTINS, Analista Ministerial,
matrícula nº. 156, lotada junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 20/01/2019, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 544/2020
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:
CONCEDER, no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de prorrogação de licença para tratamento de saúde à
servidora comissionada EMANUELLA MORAIS EVANGELISTA, Oficial de Gabinete, matrícula nº. 15097, lotada junto à Assessoria Para
Distribuição de Processos de 2º Grau de Teresina - PI, conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994.
Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 545/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 04 e ½ (quatro e meio) dias de folga, nos dias 01, 02, 03, 04 e 18 de setembro de 2020, à servidora comissionada ANDRIELLY
INGRIDY DA SILVA NASCIMENTO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15432, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de
Uruçuí/PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial
dos dias 26/12/2019, 01 e 02/05/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de
setembro de 2020;
Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 546/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 06 (seis) dias de folga, nos dias 08, 09, 13, 14, 15 e 16 de outubro de 2020, ao servidor comissionado RODRIGO ALAN
SANTOS PINHEIRO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15316, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI, nos termos do
art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 27/12/2019, 22 e
23/02 e 03/05/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 02 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

6. OUTROS
[]

6.1. 57ª ZONA ELEITORAL - ITAINÓPOLIS13177
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ELEITORAL Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao
Protocolo Específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante abaixo-assinada, em exercício junto à 19ª Zona Eleitoral na Comarca de
Jaicós/PI, 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;
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);
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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem
atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
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que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de
sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020
e aos prazos eleitorais respectivos;
o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta orientações para
candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação
do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do
SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes à 57ª Zona Eleitoral (Itainópolis-PI, Vera Mendes-PI e Isaías Coelho-PI):
1) que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos etc;
2) que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
3) que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número
de pessoas;
4) que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
5) que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
6) que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
7) que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação.
Picos-PI, 31 de agosto de 2020.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora Eleitoral da 57ª ZE/PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 04/2020 PROMOTORIA ELEITORAL DA 19ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante abaixo-assinada, em exercício junto à 57ª Zona Eleitoral na Comarca de
Jaicós/PI, 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
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 as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais
de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto
de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 57ª Zona Eleitoral de Itainópolis acerca da temática, consignando, em especial, a necessidade de observância
das "MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela Retomada Organizada
no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 57ª Zona Eleitoral do
Piauí (Itainópolis-PI, Vera Mendes-PI e Isaías Coelho-PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, José Oeirense Pais Landim Neto, assessor da Promotoria de Justiça de Itainópolis, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
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;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Picos-PI, 31 de agosto de 2020.
ROMANA LEITE VIEIRA
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Promotora Eleitoral da 57ª ZE/PI
PORTARIA Nº 03/2020 MPE-ELEITORAL
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral visando fiscalizar o cumprimento da regra constante artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97, pelos
partidos políticos constituídos no âmbito da 57ª Zona Eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por sua presentante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral
(Itainópolis - 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 incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de 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;
CONSIDERANDO que o art. 14, § 10, da Constituição Federal estabelece que "o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", sendo a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo meio originário de combate à fraude à cota de gênero nas composições eleitorais;
CONSIDERANDO que o TSE firmou entendimento, por maioria dos seus membros, do cabimento mitigado de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral para apurar fraudes ao disposto no artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020, a fim de fiscalizar o cumprimento da regra constante artigo 10, § 3º,
Lei n. 9504/97, pelos partidos políticos constituídos no âmbito da 57ª Zona Eleitoral, 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, ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral, e à Procuradoria Regional
Eleitoral Do Piauí, 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 aos diretórios municipais dos partidos políticos com atuação nos municípios de Itainópolis, Vera Mendes e Isaías Coelho, e
seus respectivos candidatos e candidatas:
I ) que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
II ) que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
III ) que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a
exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos
de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
Em caso de impossibilidade de localização dos diretórios de partidos políticos, solicite-se auxílio ao Cartório Eleitoral desta 57ª Zona Eleitoral.
6. NOMEIA-SE o Estagiário de Promotoria de Justiça Maylson Araújo Luz - Mat. Nº 2116, 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.
Cumpra-se.
Itainópolis-PI, 2 de setembro de 2020
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora Eleitoral
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL N. 02/2020
RECOMENDAÇÃO N. 02/2020
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A PROMOTORA ELEITORAL 57ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente
RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política[1];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
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partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14, §
10, da CF/88), sujeitando os responsáveis pela conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos
recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22,
XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30A da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código
Eleitoral) e "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, 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, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, recomendar aos diretórios municipais dos partidos políticos com
atuação nos municípios de Itainópolis, Vera Mendes e Isaías Coelho, e seus respectivos candidatos e candidatas
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se
Itainópolis-PI, 2 de setembro de 2020
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora Eleitoral
[1]BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitasem-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020

6.2. 7ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - CAMPO MAIOR13185
Ministério Público Eleitoral[1]
7a Zona Eleitoral - Campo Maior
_____________________________________________________________
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº02/2020
SIMP Nº 26-222/2020
PORTARIA Nº08/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral - PP(E) com o objetivo de investigar elementos caracterizadores do abuso de poder
econômico, ante a perfuração de poços tubulares em troca de apoio político, no município de Jatobá do Piauí/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo infra assinado, em exercício junto a Promotoria de Justiça Eleitoral
da 7ª Zona Eleitoral (Campo Maior/PI), no uso de suas atribuições, nos termos dos Arts. 127 e 129, III, da CF/88 e Art.8º, III e IV, da Resolução
CNMP Nº174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do processo eleitoral;
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 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 o artigo 58 da Portaria PGR/PGE 01/2019 preconiza: "O Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa,
administrativa e unilateral, será instaurado para coletar subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral,
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visando à propositura de medidas cabíveis em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal. §1º. O Procedimento Preparatório Eleitoral
não é condição de procedibilidade para o ajuizamento de ações ou adoção de quaisquer medidas a cargo do Ministério Público Eleitoral. § 2º. O
Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente autuada a partir de
comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral".
CONSIDERANDO nos termos dos arts. 58 e SS da Portaria PGR-PGE n.01/2019, os quais dispões sobre a tramitação de Procedimentos
Preparatórios Eleitorais;
CONSIDERANDO a demanda não-procedimental, registrada no Sistema Integrado do Ministério Público do Estado do Piauí (SIMP), sob nº607222/2020, em que é noticiado que está ocorrendo a perfuração de poços tubulares por pré-candidatos ao próximo pleito eleitoral, em troca de
apoio político, no município de Jatobá do Piauí/PI;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE Nº 02/2020 (SIMP 26-222/2020), com o objetivo de investigar elementos
caracterizadores do abuso de poder econômico, ante a perfuração e distribuição de poços tubulares pelo pré-candidato, no município de Jatobá
do Piauí/PI, DETERMINANDO desde logo:
A) Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração;
B) A publicação no Diário Eletrônico do MPPI e a comunicação da instauração deste procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional;
C) Notificar (via telefone) o denunciante Antônio Cesar Gomes de Oliveira, a fim de apresente maiores detalhamento, informando qual a empresa
responsável pela operacionalização da perfuração (Nome, CNPJ); a especificação dos beneficiários (nome completo, endereço e telefone). prazo
de 10 dias.
D) Notificar a empresa executora da obra a fim fornecer informações e documentos acerca da execução (nota fiscal, procedimento ambiental,
etc.);
E) Notificar as pessoas beneficiadas a fim de prestar esclarecimentos à promotoria eleitoral;
F) Fixo o prazo máximo de 30 (trinta dias) para a tramitação do mesmo, nos termos do Art.62, §2º[2], da Portaria PGR/PGE n. 01/2019;
G) Nomeio a Assessora de Promotoria de Justiça Kellen Samantha Prado Silva Vieira - mat. 15.626, para secretariar este procedimento, como
determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº23 do CNMP.
Publique-se. Cumpra-se.
Campo Maior, 31 de Agosto de 2020.
Marcondes Pereira de Oliveira
Promotor de Justiça Eleitoral
7ª. Zona Eleitoral
[1] Rua Cel. Eulálio Filho, 722, Centro, CEP 64.280-000, Campo Maior/PI, fone 086 3252-1003.
[2]§2º. No período de 90 (noventa) dias que antecede o pleito até 15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos, o prazo de 60 (sessenta) dias
será reduzido à metade, sendo admissíveis prorrogações sucessivas, desde que fundamentadas.

6.3. 27ª ZONA ELEITORAL - LUZILÂNDIA13188
Notícia de Fato nº 31/2020
SIMP 000254-246/2020
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato sobre possíveis irregularidades relativas a aspectos licitatórios e contratuais, consistentes na construção de uma
ponte de concreto, no "Igarapé dos Cablocos", Povoados Murici e Morrins, Madeiro - PI, através da empresa vencedora LINHARES E PRADO
LTDA, no valor total de R$ 153.972,00 (Cento e Cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais), em que a carta convite do processo
licitatório teria sido publicada já com a obra concluída, situação que ensejaria inconsistência quanto à questão temporal, já que o contrato previa a
execução do objeto em 90 dias, a partir da data de assinatura (20 de agosto de 2018), e a obra já teria sido concluída um pouco antes (15 de
agosto de 2018), conforme publicação feita em redes sociais.
Conforme despacho de movimento 31414552 determinou-se a expedição de ofício ao Prefeito Municipal de Madeiro, o que foi
materializado através do Ofício 189/2020.
O prazo para resposta do Ofício em questão, ainda está em curso, conforme certidão incrustada nos autos e no SIMP.
É o breve relatório.
Inicialmente, destaca-se que o presente procedimento se encontra com o prazo extrapolado. Todavia, faz-se necessária a conclusão de
diligências antes da deliberação acerca da resolutividade da demanda ou da instauração de procedimento próprio.
Logo, a prorrogação do presente expediente, nos termos do art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), é medida que se impõe
Dessa forma, determino a PRORROGAÇÃO da presente NOTÍCIA DE FATO, por 90 dias, a contar da data do seu vencimento, ordenando, desde
logo, as seguintes providências:
Registro da prorrogação do prazo no SIMP;
Aguarde-se a resposta do Ofício 189/2020. Caso não seja respondido, renove-se o expediente, por mais 15 (quinze) dias para resposta.
Cumpra-se. Publique-se.
Luzilândia, 31 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 039/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 27ª ZONA ELEITORAL - LUZILÂNDIA/PI
REF. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Objeto: RECOMENDAR as rádios, portais de notícias e redes sociais de amplo acesso (grupos de Whatsapp e Facebook)dos Municípios de
Luzilândia, Joca Marques e Madeiro para que se ABSTENHAM de divulgar programas, obras e serviços dos órgãos públicos federais, estaduais
ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, ressalvadas as exceções previstas em lei, consoante preconiza o art. 73,
VI, b, da lei 9504/97 e art. 1º, §3º, VIII da EC 107/2020; além de CONFERIR tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e précandidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 27ª Zona Eleitoral na cidade de
Luzilândia/PI, 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 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, nos três meses antes do pleito, com exceção da propaganda de produtos
e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
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necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (art. 73, VI, b, da lei 9504/97);
CONSIDERANDO que as emissoras de rádio e demais veículos de notícia devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e
pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine da Lei das Eleições;
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 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);
RESOLVE RECOMENDAR as rádios, portais de notícias e redes sociais de amplo acesso (grupos de Whatsapp e Facebook) dos
Municípios de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro que:
se ABSTENHAM de divulgar programas, obras e serviços dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, ressalvadas as exceções previstas em lei, consoante preconiza o art. 73, VI, b, da lei 9504/97 e art.
1º, §3º, VIII da EC 107/2020;
atuem de modo a CONFERIR tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, coberturas jornalísticas, reportagens, ou qualquer outra forma de comunicação que destaque
candidatos em detrimento de outros.
Consigna-se, por fim, que o não cumprimento da Recomendação acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios, portais e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se. Publique-se.
Luzilândia-PI, 31 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 29/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 27ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 27ª Zona Eleitoral na cidade de
Luzilândia/PI, 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
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 as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE: INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 20 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto
pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164, de
20 de agosto de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
dos municípios que compõem a 27ª Zona Eleitoral de Luzilândia acerca da temática, consignando, em especial, a necessidade de observância
das "MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela Retomada Organizada
no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Expedição de ofício a todos partidos políticos e candidatos dos municípios que abrangem a 27ª Zona Eleitoral do Piauí (Luzilândia, Joca Marques
e Madeiro), acerca da Recomendação indicada no item "3";
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o Sr. Felipe da Costa de Souza, assessora da Promotoria de Justiça de Luzilândia;
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí.
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede da Promotoria de Justiça de LuzilândiaPI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Luzilândia-PI, 01 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor Eleitoral da 27ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 40/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 27ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 20/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas as campanhas eleitorais, em observância ao
protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 27ª Zona Eleitoral na cidade de
Luzilândia/PI, 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
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acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE: RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) da a 27ª Zona Eleitoral (Luzilândia/PI, Joca Marques e Madeiro):
que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
que invistam em marketing digital (campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento do uso de impressos e informes
publicitários;
que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
que deem preferência às campanhas eleitorais através do Rádio e redes sociais, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda
gratuita e devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoa, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros de distanciamento por
pessoa (Exemplo: área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras
físicas entre as estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Às rádios, portais e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Luzilândia-PI, 01 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor Eleitoral da 27ª ZE/PI

6.4. 3ª ZONA ELEITORAL - PARNAÍBA13190
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº. 02/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 3ª ZONA ELEITORAL/PHB-PI
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às convenções presenciais, em observância
ao protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 3ª Zona Eleitoral na cidade de
Parnaíba/PI, 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 3ª Zona Eleitoral de Parnaíba-PI:
Que, caso optem por realização de convenções partidárias de forma presencial, evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de
pessoas;
Que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante as convenções partidárias que se derem de forma
presencial;
Que nos ditos eventos convencionais se dê a observância e a obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso
correto da máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
Que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do ambiente convencional para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI e
Diário Oficial da União, respectivamente;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Parnaíba, 02 de setembro de 2020.
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Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor Eleitoral da 3ª ZE/PHB-PI

6.5. 5ª ZONA ELEITORAL - OEIRAS13213
PORTARIA ELEITORAL Nº 06/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
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 as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020,. em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 19.164 de 20 de agosto de
2020, no que tange as medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 5ª Zona Eleitoral de Oeiras acerca da temática, consignando, em especial, a necessidade de observância das
"MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela Retomada Organizada no
Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 5ª Zona Eleitoral do
Piauí (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Amanda Moreira de Araújo, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
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.
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 08/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas as campanhas eleitorais, em observância ao
protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, 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 o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 5ª Zona Eleitoral (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI):
que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
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que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da máscara
e da higienização das mãos por todos os participantes;
que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI e
Diário Oficial da União, respectivamente;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI

7. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO DO
COVID - 19
[]

7.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI13198
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo que visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 pelo
Município de ALAGOINHA DO PIAUÍ e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
Expediu-se recomendação ao gestor municipal visando a disponibilização de informações, através da criação de uma aba específica no portal da
transparência, alimentada diariamente e apresentando, de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de despesas, como
decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de prestação e
fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total
da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei
13.979/2020 (peça de ID 31357527).
O gestor municipal, em resposta à recomendação mencionada, apresentou o Ofício nº 277/2020, indicando que acatou à recomendação (ID:
31431140).
Determinou-se a realização de nova pesquisa no Portal da Transparência Municipal (despacho de ID: 31650103).
Destarte, certificou-se diante da nova busca a devida regulamentação das informações na Aba para o COVID-19 da Municipalidade, consoante
certidão ID 31671934.
Assim, denota-se que o Município de Alagoinha do Piauí deu fiel cumprimento a Recomendação Ministerial nº 045.2020.
Ademais, a municipalidade apresentou todos os documentos requeridos por este órgão ministerial.
É a síntese necessária. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalizar a aplicação de recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 por meio da publicidade em
sítio eletrônico das ações realizadas pela municipalidade.
Neste cenário, preconiza a Lei nº 13.979/2020 em seu art. 4º:
Art. 4º É dispensável a 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 de que trata esta Lei. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 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.
Pois bem! Analisando-se os autos observa-se que carece o presente PA de justa causa para sua continuidade, tendo em vista que seu objetivo
foi exitoso, fomentando o Município de Alagoinha do Piauí a implementar a publicidade das ações de combate ao COVID-19, especialmente
licitações, receitas, despesas, etc.
Ademais, inconteste que a atuação deste órgão foi resolutiva, pois a aba destinada as ações relacionadas ao COVID-19 vem sendo atualizada
pelo referido ente municipal, consoante demonstrado pela certidão de ID: 31671934.
Necessário frisar que, não é pertinente ao MP supor que a municipalidade deixará de dar cumprimento a recomendação expedida.
Ainda, caso haja notícia de descumprimento da publicidade exigida, este órgão certamente voltará a atuar no caso.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Fronteiras/PI, 19 de agosto de 2020.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
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