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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO13256
EXTRATO DA ATA DA 1329ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 07 DE AGOSTO DE
2020, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
Presentes os eminentes Conselheiros Dr.ª Carmelina Maria Mendes de Moura,Procuradora-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior
do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, Corregedor-Geral do Ministério Público, Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues, Dr.ª Martha
Celina de Oliveira Nunes, Dr. Fernando Melo Ferro Gomes e Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
A Presidente saúda os presentes e, havendo quórum, declara instalada a 1329ª (milésima trecentésima vigésima nona) sessão ordinária do
Conselho Superior do Ministério Público, marcada para hoje, dia07de agosto de 2020, às 09:00 horas, em ambiente virtual, pela
PlataformaTeams.
1) APRECIAÇÃODA ATA DA 1328ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.Egrégio Conselho Superior aprova a ata da1328ª sessão ordinária, realizada em 10
de julho de 2020.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.1 Procedimento de Investigação Criminal nº 05/2018 (SIMP nº000352-262/2018). Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
apuração de possíveis ilícitos - art. 129, 150 e 213 todos do Código Penal. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Gerson Gomes
Pereira.Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.APURAR SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DEDOMICÍLIO E
ESTUPRO, PERPETRADOS PELA PESSOA IDENTIFICADA COMO "SUÍLA", EM DESFAVOR DE UMA ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO
INSTAURADO A PARTIR DE RELATÓRIO ORIUNDO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI, RELATANDO QUE A
VÍTIMA, LORENA ROSA DE SOUSA,COM IDADE DE 14 (QUATORZE) ANOS E GRÁVIDA, MANTINHA UM RELACIONAMENTO COM O
RAPAZ CONHECIDO COMO "SUÍLA". DE ACORDO COM O RELATÓRIO, NA NOITE DO DIA 05/02/2016, A VÍTIMA SE RECUSOU A
ENCONTRÁ-LO, O QUE FEZ COM QUE O INVESTIGADO FOSSE ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E A AGREDISSE FISICAMENTE, ALÉM
DE FORÇÁ-LA A MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM ELE. O PARQUET NOTIFICOU A MÃE E IRMÃ DA VÍTIMA, A FIM DE QUE
COMPARECESSEM À SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO ENTANTO, ESTAS NÃO COMPARECERAM. ADEMAIS, O ÓRGÃO
MINISTERIAL TENTOU NOTIFICAR LORENA DE SOUSA, NO ENTANTO, O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO INFORMOU QUE,
ATUALMENTE, A VÍTIMA RESIDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CURSO DO PROCEDIMENTO, O PARQUET OBTEVE A
INFORMAÇÃO DE QUE O INVESTIGADO TERIA FALECIDO, EM 22/03/2019, VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, O QUE FORA
POSTERIORMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE ÓBITO, ENCAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
DESTA FEITA, O MEMBRO MINISTERIAL PAUTOU PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO, DESTACANDO QUE, CONFORME PRECEITUA O
ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL, A MORTE DO AGENTE É CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado
em 07.08.2020, na 1329ª sessãoordinária do CSMP-PI.
2.1.2 Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000235-210/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto:
crime contra a honra e disparos de arma de fogo. Promoção de arquivamento. Promotor deJustiça: Luciano Lopes Sales.Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.APURAR A PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, PRATICADO EM DESFAVOR DA DRA. CÁSSIA LAGE DE MACEDO,
JUÍZA DE DIREITO, BEM COMO O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, CONTRA A RESIDÊNCIA DA SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO
DE AVELINO LOPES - PI, SRA. GISELE PRÓSPERO DE COUTO. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DAS DECLARAÇÕES
PRESTADAS PELA SRA. GISELE PRÓSPERO DO COUTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A DECLARANTE ADUZ QUE NO DIA
07/05/2019, POR VOLTA DE 01:00H, OUVIU DISPARADOS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À SUA RESIDÊNCIA; QUE AO AMANHECER
O DIA, TOMOU CONHECIMENTO DE ALGUNS ÁUDIOS/CONVERSAS EM GRUPOS DE WHATSAPP DO SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AVELINO LOPES, FAZENDO REFERÊNCIAS AOS TIROS EFETUADOS CONTRA SUA RESIDÊNCIA; QUE NAS
CONVERSAS APARECE A EXPRESSÃO "O RECADO FOI DADO", PROFERIDA POR FÁBIO SANTOS; QUE NO MESMO GRUPO, A
PROFESSORA REGINALDA MARIA ALVES DE SOUSA AFIRMOU QUE A JUÍZA É "CONIVENTE" E "TEM RABO PRESO" COM O PREFEITO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO EXPEDIU NOTIFICAÇÃO ÀS DIVERSAS PESSOAS QUE FAZIAM PARTE DO GRUPO DO SINDICATO DOS
PROFESSORES MUNICIPAIS NO APLICATIVO WHATSAPP, EM RAZÃO DO TEOR DAS MENSAGENS QUE SURGIRAM, SENDO
REALIZADA A OITIVA DE TAIS PESSOAS. DIANTE DOS FORTES INDÍCIOS DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, PRATICADO PELA SRA.
REGINALDA MARIA ALVES DE SOUSA, O PARQUET OFERECEU PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL, VISTO TRATAR-SE DE CRIME DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO E A AUTORA DO FATO PREENCHER OS REQUISITOS PARA BENEFICIAR-SE DA MEDIDA. ADEMAIS, EM
RELAÇÃO AOS DISPAROS NA RESIDÊNCIA DA SRA. GISELE PRÓSPERO DE COUTO, O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL YURE SAULO DE
OLIVEIRA ARANHA INFORMOU QUE JÁ FORA INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL Nº 004.236/2019, PARA APURAÇÃO DOS REFERIDOS
FATOS. DESTA FEITA, EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS QUE INVESTIGAM OS MESMOS
FATOS, E, AINDA, CONSIDERANDO QUE O INQUÉRITO POLICIAL SE ENCONTRA MAIS AVANÇADO, O MEMBRO MINISTERIAL PAUTOU
PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.EgrégioConselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.3 Inquérito Civil SIMP nº 000030-199/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deCocal. Assunto: assunção de obrigação no último ano do
mandato ou legislatura. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco TúlioCiarliniMendes.Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.AVERIGUAR O ATRASO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COCAL - PI, REFERENTE AO ANO DE 2008.
PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE ABAIXO-ASSINADO FEITO POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO ANO DE 2008,
RELATANDO ATRASOS POR PARTE DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO REFERIDO ANO, E POR AGENTES DE SAÚDE, DANDO CONTA DO MESMO PROBLEMA,
REFERENTE AO 13º SALÁRIO, ATRASADO DESDE OUTUBRO DE 2008. PASSADOS MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM QUALQUER
IMPULSIONAMENTO NO FEITO E SEM NOVAS NOTÍCIAS DE ATRASOS PORPARTE DO PREFEITO MUNICIPAL, O MEMBRO QUE
ASSUMIU O FEITO RESSALTOU QUE EVENTUAIS ATOS ÍMPROBOS FORAM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
23, I DA LEI Nº 8.429/92. ADEMAIS, DESTACOU QUE DESDE A ABERTURA DO PROCEDIMENTO, NÃO FORAM RECEBIDAS QUAISQUER
NOVAS INFORMAÇÕES OU SOLICITAÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU AGENTES DE SAÚDE, QUEDANDO-SE
INERTES. OCORRE QUE, RESTARIA AO MEMBRO MINISTERIAL AVERIGUAR SE A REFERIDA SITUAÇÃO FORA REGULARIZADA E SE
AINDA PERSISTE HODIERNAMENTE, COMO MEIO DESANAR QUAISQUER DÚVIDAS QUANTO AO PRESENTE CASO, PODENDO
NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL - PI PARA QUE APRESENTE A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE, NO TOCANTE À
REGULARIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES DE SAÚDE QUE ASSINARAM OS ABAIXO-ASSINADOS
QUE DERAM AZO À ABERTURA DO PROCEDIMENTO EM EPÍGRAFE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RETORNO DOS
AUTOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA.Egrégio Conselho Superior, por
maioria, não homologou a promoção de arquivamento, e determinou retorno dos autos à Promotoria de origem para a realização de diligências,
nos termos do voto do Relator. Vencido o voto dos Conselheiros Fernando Melo Ferro Gomes e Martha Celina de Oliveira Nunes. Julgado em
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07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.4 Inquérito Civil nº 131/2017 (SIMP nº 000126-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar
preventivamente notícia de possível ausência de portal da transparência nos municípios abrangidos pela Promotoria de Justiça Campo Maior.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.APURAR PREVENTIVAMENTE
POSSÍVEL AUSÊNCIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO
MAIOR - PI. PROCEDIMENTO INSTAURADO DE OFÍCIO, A FIM DE REGULAR A IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS
MUNICÍPIOS DE CAMPO MAIOR, SIGEFREDO PACHECO, NOSSA SENHORA DO NAZARÉ E JATOBÁ DO PIAUÍ - PI. NO CURSO DA
INVESTIGAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZOU AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DE NOSSA SENHORA
DO NAZARÉ E CAMPO MAIOR, COLACIONANDO-SE AOS AUTOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADOS COM AS
ALUDIDAS MUNICIPALIDADES (TAC Nº 006/2015 E TAC Nº 007/2015), A FIM DE QUE ADOTEM MEDIDAS PARA O EFETIVO
CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL). POSTERIORMENTE, O ÓRGÃO MINISTERIAL CELEBROU TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
COMOS MUNICÍPIOS DE JATOBÁ DO PIAUÍ (TAC Nº 008/2015) E SIGEFREDO PACHECO (TAC Nº 015/2019), NOS MESMOS TERMOS DOS
ANTERIORES. DESTA FEITA, CONSIDERANDO QUE FORAM CELEBRADOS TACS COM OS MUNICÍPIOS EM QUESTÃO, ENTENDE-SE
QUE O PRESENTE PROCEDIMENTO ATINGIU O SEU DESIDERATO, E, PORTANTO, DEVE SER ARQUIVADO. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado
em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.5Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP nº 000444-212/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: investigar suposta acumulação
irregular de cargos públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha.Relator: Dr. LuísFrancisco
Ribeiro.APURAR SUPOSTA ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE
DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DANDO CONTA QUE O ADVOGADO DR. JOSÉ KENEY PAES DE ARRUDA FILHO ESTARIA EXERCENDO O
CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - PI E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI. O PARQUET SOLICITOU DOCUMENTOS ÀS PREFEITURAS DE ALEGRETE E SÃO JULIAO, COM AMBAS
AFIRMANDO QUE O CITADO POSSUÍA, DE FATO, VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COM AS RESPECTIVASMUNICIPALIDADES.
POSTERIORMENTE, FORAM ANEXADOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXONERAÇÃO DO INVESTIGADO NOS DOIS CARGOS
QUE OCUPAVA. ATO CONTÍNUO, O PRÓPRIO INVESTIGADO COMPARECEU AO MINISTÉRIO PÚBLICO E QUESTIONOU A VIABILIDADE
DA CELEBRAÇÃO DE UM TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA, O QUE SE CONCRETIZOU, SENDO ESTABELECIDA UMA MULTA NO
VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.Egrégio Conselho Superior,à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento,
nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.6 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 001154-086/2015. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: crime tentado/estupro
de vulnerável/maus-tratos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.AVERIGUAR A POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E MAUS TRATOS CONTRA
MENOR DE IDADE, SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO VULGO "SIBITO", NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI. NA
1315ª SESSÃO ORDINÁRIA, OCORRIDA EM 23/08/2019, O E. CSMP DETERMINOU A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCEDIMENTO EM
DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE O MEMBRO COMPROVASSE QUE HOUVE, DE FATO, A MODIFICAÇÃO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL, QUE HAVIA SIDO INICIALMENTE INSTAURADO PARA AVERIGUAR OS SUPOSTOS CRIMES DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E MAUS TRATOS EM FACE DA MENOR DE IDADE, CONTUDO,NÃO SENDO COMPROVADO O COMETIMENTO DE TAIS
CRIMES, A REFERIDA PORTARIA FORA MODIFICADA PARA AVERIGUAR O CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR PARTE DA
GENITORA DA MENOR. EM MANIFESTAÇÃO, O MEMBRO MINISTERIAL QUE ASSUMIU O FEITO DESTACOU QUE JÁ FORAM
DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUNTADOS AOS AUTOS OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, INCLUSIVE A
CÓPIA INTEGRAL DO INQUÉRITO POLICIAL A QUE SE REFERE A RELATORA, FORNECIDO PELO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE FOI INSTAURADO PARALELAMENTE AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. O D. PROMOTOR
DE JUSTIÇA DESTACOU, AINDA, A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO, POSTO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE
NÃO OCORRERAM OS CRIMES INVESTIGADOS NO PROCEDIMENTO EM APREÇO. PELO EXPOSTO, SENDO COMPROVADO
OCUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO E. CSMP, ACOMPANHA-SE O ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do votodo Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.7 Inquérito Civil nº 060/2018 (SIMP nº 000033-107/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar suposta fraude no
concurso público de Oeiras, edital 01/2014,realizado pelo Instituto Machado de Assis. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda
Silva Marques.Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.APURAR DENÚNCIA ACERCA DE SUPOSTAS FRAUDES OCORRIDAS NO CONCURSO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI (EDITAL Nº 01/2014), REALIZADO PELO INSTITUTO MACHADO DE ASSIS.
PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO ORIUNDO DA OUVIDORIA DO MPPI, ENCAMINHANDO DENÚNCIA ANÔNIMA,
RELATANDO QUE A FRAUDE TERIA OCORRIDO NA CASA DE UMA CANDIDATA QUE SUPOSTAMENTETERIA PAGO A QUANTIA DE R$
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) A UMA PESSOA DE NOME INCERTO, O QUAL SERIA FUNCIONÁRIO DO INSTITUTO MACHADO DE ASSIS,
CUJA FINALIDADE ERA A APROVAÇÃO NO CARGO DE ENFERMAGEM DO MENCIONADO CONCURSO. O PARQUET REQUISITOU
INFORMAÇÕES ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI E AO INSTITUTO MACHADO DE ASSIS. EM RESPOSTA, A MUNICIPALIDADE
INFORMOU, EM SÍNTESE, QUE A CANDIDATA CITADA, EDNEUSA MARIA DE SOUSA, FICOU CLASSIFICADA EM SEXTO LUGAR, NÃO
SENDO CONVOCADA, TAMPOUCO NOMEADA PARA O CARGO DE ENFERMEIRA. ADEMAIS, AFIRMOU QUE A CANDIDATA IMPETROU
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO PLEITEANDO A NOMEAÇÃO NO CARGO, NO ENTANTO, TEVE O SEU PEDIDO DE
LIMINAR NEGADO. EM MANIFESTAÇÃO, O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, PONTUOU, EM SÍNTESE, SER A DENÚNCIA INÓCUA E DE
DIFÍCIL CONTESTAÇÃO, HAJA VISTA A ÚNICA FONTE SER ANÔNIMA E NÃO TER COLACIONADO NENHUM DOCUMENTO OU
COMPROVANTE APTO A SER CONTRADITO OU VERIFICADO. POSTERIORMENTE, CONSIDERANDO QUE A OUVIDORIA DISPÕE DOS
DADOS DO DENUNCIANTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO O NOTIFICOU, POR DUAS VEZES, DIANTE DA NECESSIDADE DE MAIORES
INFORMAÇÕE, NO ENTANTO, O INTERESSADO QUEDOU-SE INERTE. DESTA FEITA, TENDO EM VISTA QUE O DEPOIMENTO DO
DENUNCIANTE É A ÚNICA PROVA PRESENTE NOS AUTOS, INEXISTINDO QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA QUE CONFIRME
SUAS ALEGAÇÕES, O MEMBRO MINISTERIAL ENTENDEU RESTAR INSUBSISTENTE A PRESENTE INVESTIGAÇÃO, ANTE A
FRAGILIDADE DE INDÍCIOS QUE COMPROVEM O CONTEXTO FÁTICO NARRADO NOS AUTOS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do
voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.8 Notícia de Fato nº 178/2019 (SIMP nº 001444-310/2019). Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí. Assunto: concessão de gratificação
à esposa de vice-prefeito. Recurso promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa.Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.RECURSO À NOTÍCIA DE FATO. APURAR NOTÍCIA DE QUEO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO COSTA - PI CONCEDEU, ATRAVÉS
DO DECRETO N° 007/2018, GRATIFICAÇÃO DE 42% (QUARENTA E DOIS POR CENTO) À SRA. VICÊNCIA MAGALHÃES TAVARES,
ESPOSA DO VICE-PREFEITO, EM RAZÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, EM DETRIMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES.
PROCEDIMENTO INICIADO A PARTIR DE EXPEDIENTE ORIUNDO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO
COSTA. APÓS SOLICITAÇÃO DO PARQUET, A PREFEITURA ENCAMINHOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A
GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOEM CONDIÇÕES ESPECIAIS À REFERIDA SERVIDORA. ANTES DE ANALISAR O EVENTUAL
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PROVIMENTO DO PRESENTE ATO RECURSAL, É IMPERIOSA SUA SUBMISSÃO A UM PRÉVIO EXAME DE ADMISSIBILIDADE. DESTA
FEITA, VOTO, DE LOGO, PELO SEU RECEBIMENTO E CONHECIMENTO, VEZ QUE TEMPESTIVO, NA FORMA DO ART. 4ª, § 3º, DA
RESOLUÇÃO CNMP Nº 174/2017. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, O MEMBRO MINISTERIAL DESTACOU QUE A CONCESSÃO DA
REFERIDA GRATIFICAÇÃO FORA PRECEDIDA DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E COM BASE EM LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL. APÓS SER NOTIFICADO, O SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO COSTA APRESENTOU RECURSO, TENDO,
NO ENTANTO, O D. PROMOTOR DE JUSTIÇA RATIFICADO SUA DECISÃO. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS,
VERIFICA-SE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ENCAMINHOU UMOFÍCIO AO PREFEITO MUNICIPAL RELATANDO ACERCA
DA CARÊNCIA DE SERVIDORES EFETIVOS NO QUADRO DO PODER EXECUTIVO, SOLICITANDO A ANÁLISE DE CONCESSÃO À
SERVIDORA VICÊNCIA MAGALHÃES TAVARES, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA
UBSDA LOCALIDADE CAMBRAIA, PARA TAMBÉM EXERCER ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE COPEIRA, BEM COMO QUE FOSSE NA
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - CET, PREVISTA NO ART. 188 DA LEI Nº 027/2014, NO PERCENTUAL DE 42%, SENDO O VALOR
ACRESCIDO DE R$ 400,68 (QUATROCENTOS REAISE SESSENTA E OITO CENTAVOS). ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE HOUVE A ANÁLISE
DA VIABILIDADE FINANCEIRA E EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, BEM COMO PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.
DESTA FEITA, RESTOU CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ISTO POSTO,E COM BASE NO ART. 4º, §3º DA
RESOLUÇÃO CNMP, Nº 174/2017, VOTO PELO CONHECIMENTO DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO, NEGO
PROVIMENTO, PELAS RAZÕES ALHURES EXPOSTAS.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, conheceu do presente recurso para negarlhe provimento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.1.9 Procedimento Administrativo nº 008/2019 (SIMP nº 000071-062/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar
notíciade possível caso negligência a criança. Recurso contra promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:Cezariode Souza Cavalcante
Neto.Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.RECURSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAR NOTÍCIA DE POSSÍVEL CASO DE
NEGLIGÊNCIA A CRIANÇA. PROCEDIMENTO INICIADO A PARTIR DE COMUNICADO APRESENTADO PELO CONSELHO TUTELAR DE
CAMPO MAIOR - PI, NOTICIANDO A SITUAÇÃO DA CRIANÇA GABRIEL CARDOSO SALES, SUPOSTAMENTE NEGLIGENCIADA PELOS
SEU GENITORES, JANAÍNA CARDOSO DA SILVA E JUSCELINOLIMA SALES. NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDAS ENCAMINHOU RELATÓRIO SOCIAL, NO QUAL CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O
MENOR PASSOU A RESIDIR COM A MÃE A PARTIR DE JULHO DE 2018, DEPOIS DE DENÚNCIAS DE QUEA CRIANÇA ESTARIA NA RUA
EM HORÁRIOS INAPROPRIADOS E COM SUSPEITA DE FURTOS NOS COMÉRCIOS. DE ACORDO COM A ASSISTENTE SOCIAL, A
CRIANÇA SE ENCONTRA EM BONS CUIDADOS, PELA TUTELA DA MÃE. APÓS ALGUMAS DELIBERAÇÕES POR PARTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, O CONSELHOTUTELAR DE CAMPO MAIOR ENCAMINHOU RELATÓRIO NO QUAL CONSTA A INFORMAÇÃO QUE A CRIANÇA
FREQUENTA ASSIDUAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL VIDA VERDE, ENCONTRA-SE MATRICULADO NO PROJETO BB COMUNITÁRIO,
ESTÁ FREQUENTANDO A IGREJA CATÓLICA PARA A PREPARAÇÃO DA PRIMEIRAEUCARISTIA E QUE ESTÁ INDO PARA O CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. DIANTE DE TAIS
RAZÕES, O D. PROMOTOR DE JUSTIÇA PROMOVEU O ARQUIVAMENTO DO FEITO. APÓS SER NOTIFICADO ACERCA DO REFERIDO
ARQUIVAMENTO, O CONSELHO TUTELAR DE CAMPO MAIOR APRESENTOU RECURSO, INFORMANDO QUE A CRIANÇA ATUALMENTE
RESIDE COM O PAI, ENCONTRA-SE FREQUENTANDO POUCO A ESCOLA, "VIVE SOLTO NAS RUAS, SUJO, E MENDIGANDO NOS
COMÉRCIOS E RESIDÊNCIAS". EM ANÁLISE AO REFERIDO RECURSO, O MEMBRO MINISTERIAL MANTEVE SUA DECISÃO E
DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO E. CSMP. ANTES DE ANALISAR O EVENTUAL PROVIMENTO DO PRESENTE ATO
RECURSAL, É IMPERIOSA SUA SUBMISSÃO A UM PRÉVIO EXAME DE ADMISSIBILIDADE. DESTA FEITA, VOTO, DE LOGO, PELO SEU
RECEBIMENTO E CONHECIMENTO, VEZ QUE TEMPESTIVO, NA FORMA DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 174/2017. EM ANÁLISE
AO CASO, SENDO O CONSELHO TUTELAR UM ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, É INDUBITÁVEL QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO REFERIDO ÓRGÃO MERECEM SER
INVESTIGADAS A FUNDO, NOTADAMENTE CONSIDERANDO A SITUAÇÃO APRESENTADA, E, PORTANTO, CABERIA AO D. PROMOTOR
DE JUSTIÇA NOTIFICAR OS GENITORES DA CRIANÇA PARA QUE COMPAREÇAM À SEDE MINISTERIAL E DETERMINAR, EM
AUDIÊNCIA, QUE SE FAÇA CUMPRIR AS DELIBERAÇÕES CONSTANTES ÀS FLS. 34/35, DEVENDO A CRIANÇA FREQUENTAR A
ESCOLA REGULARMENTE, BEM COMO SE MATRICULAR EM PROGRAMAS SOCIAIS E CULTURAIS DESENVOLVIDOS PELA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOMUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI, SENDO QUE TAIS DELIBERAÇÕES DEVERÃO SER
DEVIDAMENTE CUMPRIDAS E COMPROVADAS, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL EM FACE DAQUELES QUE A
NEGLIGENCIAREM. ISTO POSTO, E COM BASE NO ART. 4º, §3º DA RESOLUÇÃO CNMP, Nº 174/2017,VOTO PELO CONHECIMENTO DA
PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO, PELAS RAZÕES ALHURES EXPOSTAS.Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, deu conhecimento e provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à Promotoria deorigem para a realização
de diligências, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP.
2.2 Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.2.1Inquérito Civil nº 53/2019 (SIMP nº 000029-088/2019). Origem:1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apreciar informações trazidas
pelo Ofício n. 26/2019 encaminhado pela Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Picos, para fins de apuração de possíveis atos de improbidade
administrativa praticados, em tese, pelo Prefeito Municipal de Picos-PI, o Sr. José Walmir de Lima, no que diz respeito ao descumprimento de
Decisão judicial exarada nos autos do processo n. 0801760-47.2018.8.18.0032. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline
RamalhoSerejoda Silva.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - APRECIAR INFORMAÇÕES
TRAZIDAS PELA SECRETARIA DA 1ª VARA DE PICOS DANDO CONTA DE QUE O PREFEITO JOSÉ WALMIR DE LIMA ESTAVA
SUPOSTAMENTE PRATICANDO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS
DO PROCESSO N° 0801760-47.2018.8.18.0032 - IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 1. Inquérito
Civil instaurado a fim de averiguar possível descumprimento de decisão judicial praticado,em tese, pelo prefeito de Picos-PI no bojo do processo
nº 0801760- 47.2018.8.18.0032 que concedeu liminar em mandado de segurança determinando que a Sra. Marília Gomes de Sousa, que
ocupava cargo de Secretária Municipal e foi exonerada quando estava em estado gravídico, fosse reintegrada ao seu cargo e recebesse o
mesmo salário que auferia antes da dispensa ilegal até 05 (cinco) meses após o parto, de em razão da estabilidade provisória da gestante
prevista no art. 10, II, "b", ADCT 2. O eventual ajuizamento de ação civil pública depende de elementos probatórios que demonstrem a justa
causa e evidenciem a ocorrência dos atos ímprobos, algo que não ocorreu na espécie, visto que o Prefeito juntou contracheques comprovando
que já havia reintegrado a requerente3. ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção
de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.2 Inquérito Civil SIMP nº 000095-267/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis. 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:TallitaLuzia Bezerra Araújo.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.Relatora solicitou a retirada de pauta do procedimento.
Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a retirada de pauta.
2.2.3 Inquérito Civil nº 15/2019 (SIMP nº 000150-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar suposta fraude na
realização de procedimento licitatório que teria por objeto a contratação de empresa para execução de serviços de varrição, capinação, raspagem
de linha d´água, pintura de meio-fio e coletas de lixo das vias públicas no Município de Santa Cruz do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoSilva.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO APRECIAR SUPOSTA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE TERIA POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, PINTURA DE MEIO FIO E
COLETAS DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS EM SANTA CRUZ DO PIAUÍ - IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS - ARQUIVAMENTO
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HOMOLOGADO. 1. Inquérito Civil instaurado a fim de apreciar suposta fraude na realização de procedimento licitatório que teria por objeto a
contratação de empresa para execução de serviços de varrição, capinação, raspagem de linha d'água, pintura de meio fio e coletas de lixo das
vias públicas no município de Santa Cruz do Piauí 2. O denunciante alegava que apesar da existência de licitação, a Administração Pública é
quem contratava os funcionários para realizar os serviços objeto do Pregão Presencial nº 014/2017 e utilizava o maquinário do Programa de
Aceleração ao Crescimento (PAC) na coleta do lixo 3. Após diligências da Promotoria de Origem, não foram comprovadas irregularidades no
processo do pregão presencial, tampouco a contrataçãodireta por parte da Prefeitura de Santa Cruz do Piauí de funcionários para realizar os
serviços objeto do PP n° 014/2017 4. Contudo, no tocante à denúncia de utilização do maquinário do PAC na coleta do lixo, por se tratar de
programa federal, que consequentemente é executado com verbas da União, deve-se remeter cópia do presente procedimento para apuração
pelo Ministério Público Federal 5. ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.4Inquérito Civil nº 127/2018 (SIMP nº 000180-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apreciar denúncia referente a
supostos atos de improbidade eilícito penal praticados pelos Senhores Jackson de Moura Martins e Leonardo Holanda. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoSilva.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL AVERIGUAR POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE E ILÍCITO PENAL PRATICADOS PELOS SENHORES JACKSON DE MOURA MARTINS E
LEONARDO HOLANDA, ENFERMEIRO E MÉDICO NO SAMU EM PICOS - IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA - HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Inquérito Civil Público instaurado em razão de denúncias sobre supostas irregularidades cometidas pelos
senhores Jackson de Moura Martins e Leonardo Holanda, respectivamente enfermeiro e médico do SAMU, em que estes seriam proprietários da
ambulância pertencente à empresa PAFASA - Plano de Assistência Familiar Santa Ana e estariam se utilizando de aparelhos das ambulâncias
públicas para realizar transferências de pacientes particulares 2. Após diligências do órgão ministerial de base não foi constatado qualquer indício
que confirmasse que osinvestigados eram proprietários da ambulância, tampouco houve comprovação da suposta troca de equipamentos entre
ambulância pública e privada 3. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.5Inquérito Civil nº 49/2017 (SIMP nº 000183-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prestação de contas do Hospital
RegionalJustino Luz - Picos (exercício de 2011). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoSilva.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NASPRESTAÇÕES DE
CONTAS DOS EXDIRETORES DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, RELATIVAS AO ANO DE 2011 - IRREGULARIDADES NÃO
CONSTATADAS - ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 1. Inquérito Civil instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades nas prestações de
contas dos ex-diretores do Hospital Regional Justino Luz, relativas ao ano de 2011 2. Não foram apurados qualquer indício de irregularidade pela
inércia do Tribunal de Contas do Estado do Piauí em responder expedientes enviados pela Promotoria de base 3. Nenhuma investigação pode
ser perpétua, ainda mais desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram a sua instauração, sob pena de incorrer no
crime tipificado no art. 31 da Lei 13.869/2019 4. ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior,à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.6Inquérito Civil SIMP nº 000192-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a existência de irregularidades
na prestação de contas da Câmara Municipal de Arraial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em virtude de pendências constatadas
pelo Ministério Público de Contas nas prestações de contas relativas ao mês de dezembro do exercício financeiro de 2018, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: José deArimatéaDourado Leão.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - AVERIGUAR A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS CONSTATADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - IRREGULARIDADE NÃO
CONSTATADA - ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 1. Inquérito Civil instaurado a fim de averiguar a existência de irregularidades na prestação
de contas da Câmara Municipal de Arraial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em virtude de pendências constatadas pelo Ministério
Público de Contas nas prestações de contas relativas ao mês de dezembro do exercício financeiro de 2018, bemcomo tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.2. No que toca à configuração de ato de
improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, o Superior Tribunal de Justiça — STJ já se posicionou no sentido de que
não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11,
inciso VI, da Lei nº 28.429/92, a demonstração de dolo, ainda que genérico o que não ocorreu no caso 3. ARQUIVAMENTO
HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado
em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.7Inquérito Civil nº 30/2019 (SIMP nº 000059-088/2018). Origem: averiguar possível descumprimento da Resolução do CONTRAN pela
Prefeitura de Picos. Homologação de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoSilva.Relatora: Dra.IvaneideAssunção
Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - APURAR POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN PELA
PREFEITURA DE PICOS - PROCEDIMENTO QUE ALCANÇOU SEU OBJETIVO - HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1.
Inquérito civil público instaurado como fim de apurar a instalação irregular de "tachões" pela Prefeitura de Picos, com o objetivo de reduzir a
velocidade de veículos nas vias públicas municipais, situação que seria vedada pela Resolução CONTRAN nº 336/2019 2.Procedimento deve ser
arquivado visto que seu objeto está sendo solucionado no bojo de outro procedimento administrativo de SIMP n° 000230-088/2019, que está em
ponto mais avançado, em andamento para firmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o município de Picos 3. Inquérito que alcançou
seu objetivo e consequentemente perdeu o objeto 4. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do
CSMP-PI.
2.2.8Inquérito Civil (SIMP nº 000070-088/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo do Município de Wall Ferraz/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:ItanieliRotondoSá.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - ACOMPANHAR/ FISCALIZAR O PLANO MUNICIPAL DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE WALL FERRAZ - PI - PLANO ELABORADO PELO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO
ADOLESCENTE MUNICIPAL- INQUÉRITO CIVIL QUE ALCANÇOU SEU OBJETIVO E CONSEQUENTEMENTE PERDEU O OBJETO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Inquérito Civil Público n° 19/2018 instaurado para fiscalizar/acompanhar o Plano de
Atendimento Socioeducativo do município de Wall Ferraz previsto no art. 5°, II, da Lei n° 12.594/2012 (SINASE) 2. Elaboração e implantação do
plano de atendimento socioeducativo através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) 3. Inquérito Civil que alcançou seu
objetivo e consequentemente perdeu o objeto 4. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do
CSMP-PI.
2.2.9 Inquérito Civil nº 013/2019 (SIMP nº 000176-060/2019). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
Município de Campo Maior mediante dispensa de licitação teria firmado contrato com a Associação de Catadores deRecicláveis de Profissionais
de Limpeza de Campo Maior, cujo objeto foi a realização de coleta seletiva, em todo perímetro urbano de Campo Maior e em algumas localidades
mais povoadas da zona rural do Município. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - INVESTIGAR PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE
TERIA FIRMADO CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIONAIS DE LIMPEZA DECAMPO
MAIOR PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA - PROCEDIMENTO QUE ALCANÇOU SEU OBJETIVO - HOMOLOGAÇÃO DA
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Inquérito civil público instaurado com o fim de apurar potencial ato de improbidade administrativa
perpetrado pelo então Secretário Municipal de Campo Maior, Sr. Antônio Lustosa Araújo, ordenador de despesa, em razão da ausência de
publicidade da contratação direta entre o Município de Campo Maior, por sua Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação Pública, e a
Associação de Catadores de Recicláveis e Profissionais de Limpeza de Campo Maior 2. Após diligências da Promotoria de origem, foram
juntados por 02 (duas) vezes a cópia do procedimento de dispensa de licitação, que em detida análise, está dentro dos parâmetros Lei
n°8.666/93 3. Inquérito que alcançou seu objetivo e consequentemente perdeu o objeto 4. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado
em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.10 Procedimento de Investigação Criminal nº 05/2017 (SIMP nº 000343-262/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Francisco Santos.
Assunto: homicídio - crime continuado. Promoção de arquivamento. Promotor deJustiça: Maria Eugênia Gonçalves Bastos.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - APURAR SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO EM
CONTINUIDADE DELITIVA - CRIME SENDO APURADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL N° 008.747/2016 - HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fito de investigar suposto crime de homicídio em
continuidade delitiva art. 121 c/c art. 71 do CP, tendo como vítimas Maria Tereza Ferreira Filha Silva, Fernando Collor da
Silva,FrancinaldoAntônio de Silva eAnildoApolinário da Silva 2. Existência do Inquérito Policial nº 008.747/2016, que possui como objeto os
mesmos fatos que constituem o presente procedimento, encontrando-se a investigação mais avançada, conforme se verifica na cópia acostada
aos autos 3. Desnecessidade do Ministério Público investigar o mesmo fato, que a Polícia Civil, que possui mais aparato para tal, já está
investigando 4. Homologação da promoção de arquivamento.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.2.11Inquérito Civil nº 074/2014 (SIMP nº 000223-063/2014). Origem: 3ª Promotoria deJustiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível ausência de acessibilidade em diversos órgãos do Município de Campo Maior e na sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior.
Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL APURAR NOTÍCIA DE POSSÍVEL AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI E NA
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI - PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDA 1. Necessidade de novas
diligências imprescindíveis para o desfecho do inquérito. 2. Prorrogação do prazo em 1 (um) ano nos termos do art. 23, parágrafo único da
Resolução nº 001/2008 CPJ/PI c/c art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP. 3. Remessa dosautos com urgência à Promotoria de Justiça
origem, para adoção das providências que entender cabíveis e o desfecho do presente inquisitório.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
prorrogou o inquérito civil pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do votoda Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do
CSMP-PI.
2.2.12Procedimento Preparatório nº 008/2019 (SIMP nº 001320-310/2019). Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí. Assunto: suposta
cobrança indevida de contribuição de iluminaçãopública da classe rural no Município de São João do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - APURAR
SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CLASSE RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
PIAUÍ - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Tratam-se os presentes autos de procedimento preparatório instaurado após
Representação do Advogado - Dr. Daniel Rodrigues Paulo -, relatando que o Município de São João do Piauí está cobrando de forma indevida a
Contribuição de Iluminação Pública daqueles enquadrados na Classe Rural, isentos de tal obrigação pela Lei Municipal nº 125/2003 2. Não será
cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,exvi art. 1°, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985 (Lei de Ação Civil
Pública 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público configurada 4. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão
ordinária do CSMP.
2.2.13Inquérito Civilnº 54/2018 (SIMP nº 001046-060/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
Município de Campo Maior, por seu Prefeito Municipal, José de Ribamar Carvalho, teria abandonado prédio público municipal onde funcionou
Unidade Escolar e Posto de Saúde na Localidade Avenida, Zona Rural de Campo Maior. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.INQUÉRITO CIVIL - APURAR POSSÍVEL ABANDONO DE
PRÉDIO PÚBLICO, UM COLÉGIO DESATIVADO FOI DISPONIBILIZADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, PORÉM ESTE NÃO
POSSUÍA AS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, SENDO FECHADO E OS ATENDIMENTOS TRANSFERIDOS PARA A CAPELA DA
LOCALIDADE - NECESSIDADE DE MAIS DILIGÊNCIAS - NÃO HOMOLOGAÇÃODA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Tratam-se os
presentes autos de inquérito civil público instaurado a partir de denúncia dando conta de possível abandono de prédio público na localidade
Coivaras em Campo Maior, um colégio desativado foi disponibilizado paraatendimento médico do PSF, porém este não possuía as estruturas
necessárias, sendo fechado e os atendimentos transferidos para a capela da localidade. 2. A Secretaria de Administração do Município de
Campo Maior afirma que o prédio não faz parte do acervodo patrimônio público municipal pois pertence à um particular e estava apenas cedido
para a municipalidade. Porém não apresentou nenhum documento que corrobore sua afirmação, fazendo-se necessário que os autos retornem
ao Ministério Público de piso com o fito de oficiar a Prefeitura Municipal para que apresente algum documento comprobatório da titularidade
privada do imóvel 3. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, não homologou
a promoção de arquivamento e determinou o retorno dos autos à Promotoria de origem para a realização de diligências, nos termos do voto da
Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP.
2.3 Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.1 Inquérito Civil nº29/2018 (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
Estadodo Piauí, através do Fundo Estadual de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana.Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes. A Presidente solicita vista dos autos. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu o pedido de vista.
2.3.2 Inquérito Civil nº 229/2018 (SIMP nº 000096-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: investigar
supostas irregularidades na Tomada de Preços nº 13/2009, Convênio nº 005/2009, celebrado entreo Estado do Piauí, através do IDEPI, com o
Município de Dom Inocêncio, para construção da Barragem Antônio Martins, realizada pela Construtora Cristal, no valor de R$ 234.240,00
(duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), considerando aComissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara de
Vereadores do Município de Dom Inocêncio, que constatou a inexistência de qualquer serviço no local. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Gabriela Almeida de Santana.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.Inquérito Civil Público. Investigação de possíveis
irregularidades em convênio celebrado entre o Estado do Piauí, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), e o município de Dom
Inocêncio. Recuperação de barragem. Inaplicabilidade das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 (LIA). Prescrição da pretensão punitiva.
Transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos desde o término do exercício do mandato.Danoao erário. Acórdão do Tribunal de Contas
do Estadodo Piauí. Condenação do ex-prefeito de Dom Inocêncio à restituição aos cofres públicos do valor pago indevidamente às construtoras
contratadas e que não executaram os serviços. Instauração de procedimento administrativo para acompanhar a execução, pelo município, dos
débitos imputados pelo TCE/PI. Possibilidade. Art. 8º da Resolução CNMP n° 174/2017. Inexistência de fundamentos ou justa causa para o
prosseguimento da investigação tampouco propositura de ação civil pública. Voto pela homologação da promoçãode arquivamento.Egrégio
Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
2.3.3 Inquérito Civil SIMP nº 000114-063/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de possível ato de
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improbidade administrativa por acumulação de três cargos públicos porRoséliaGalvão Pereira. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza.Relatora: Dra. MarthaCelina de Oliveira Nunes. A Presidente solicita vista dos autos. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, deferiu o pedido de vista.
2.4 Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.1 Inquérito Civil nº 30/2015 (SIMP nº 000111-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: pedido de providências do
Conselho Municipal de Saúde de Picos, do Observatório Social de Picos, da Cantas Diocesana de Picos e do Sindicato dos Médicos do Piauí
seção Picos a este órgão, em razão de irregularidades na contratação de O.S. (Organização Social) para gerir o Hospital Regional Justino Luz de
Picos. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃOSOCIAL PARA GERIR O HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, NO MUNICÍPIO
DE PICOS-PI - PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL EXPIRADO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO, TENDO EM VISTA A
IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS - ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 23/2007 DO CNMP C/C O ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA
RESOLUÇÃO 001/2008 DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA - PRAZO CONCEDIDO POR UM ANO.Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, prorrogou o inquérito civil pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
2.4.2 Inquérito Civil nº 09/2016 (SIMP nº 000022-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis atos de
improbidade administrativa no que tange ao aumento salarial exorbitantedos Procuradores do Município de Bocaina-PI. Prorrogação de prazo.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE
ADMNISTRATIVA, NO QUE TANGE AO AUMENTO SALARIAL EXORBITANTE DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BOCAÍNA-PI PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL EXPIRADO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO, TENDO EM VISTA À IMPRESCINDIBILIDADE
DE NOVAS DILIGÊNCIAS - ART. 9º, DA RESOLUAÇÃO 23/2007 DO CNMP C/C O ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO
001/2008DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA - PRAZO CONCEDIDO POR UM ANO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
prorrogou o inquérito civil pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMPPI.
2.4.3 Inquérito Civil nº 41/2017 (SIMP nº 000034-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades no Processo Licitatório nº 008/2015 - Pregão Presencial nº 008/2015. Prorrogação de prazo.Promotora de Justiça: Micheline
RamalhoSerejoSilva.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 DA CÃMARA MUNICIPAL DE PICOS-PI - PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL EXPIRADO SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, TENDO EM VISTA À IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS - ART. 9º, DA
RESOLUAÇÃO 23/2007 DO CNMP C/C O ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 001/2008 DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA - PRAZO CONCEDIDO POR UM ANO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, prorrogou o inquérito civil pelo prazo de 1 (um) ano,
nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.4.4 Inquérito Civil nº 28/2019 (SIMP nº000596-019/2017). Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: supostas irregularidades
nos contratos firmados pela DER/PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça:EdilsomFarias.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro
Gomes.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO DER/PI, EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE
DIVERSAS OBRAS RODOVIÁRIAS - PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL EXPIRADO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO, TENDO EM VISTA À IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS, COM FULCRO NO ART. 23 PARÁGRAFO ÚNICO DA
RESOLUÇÃO 001/2008 DO COLÉGIO DE PROCURADORES - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - CONCEDIDO POR 06 (SEIS
MESES).Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, prorrogou o inquérito civil pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.4.5 Inquérito Civil nº 24/2015 (SIMP nº 000182-189/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: averiguar e apurar
irregularidades na contratação da Empresa NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, pelo Município de Betânia do Piauí/PI com base em Ofício nº
010/2015 oriundo do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí.Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Maurício Araújo
Gusmão.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NORTE SUL
ALIMENTOS LTDA, PELO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
INVESTIGADO - PERDA DO OBJETO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO - HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessãoordinária do CSMP-PI.
2.4.6 Inquérito Civil nº 11/2017 (SIMP nº 000120-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possível contratação
de empresa privada de limpeza urbana pelo Município de Picos-PI sem observância ao devidoprocesso licitatório. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA
DE LIMPEZA URBANA PELO MUNICÍPIO DE PICOS-PI, SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSOLICITATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INVESTIGADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 005/2013, EMBASADA EM
DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA - PERDA DO OBJETO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO - HOMOLOGADO.Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na 1329ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
2.4.7 Inquérito 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. Relator solicitou a retirada de pauta. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, deferiu a retirada de pauta do procedimento.
2.4.8Inquérito 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.Especificação de diligências. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoSilva.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes. Relator
solicitou a retirada de pauta. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a retirada de pauta do procedimento.
2.4.9 Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP nº 000140-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar possíveis irregularidades
na prestação de contas da Câmara Municipal de Picos, no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Micheline RamalhoSerejoSilva.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011- ENVIO DE CÓPIAS DOS AUTOS À PROCURADORIA
DOMUNICÍPIO DE PICOS, PARA ANÁLISE E POSSÍVEL AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO - HOMOLOGADO.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, com
encaminhamento dos autos ao ente municipal para investigar eventualdanoao erário, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na
1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
2.4.10Notícia de Fato SIMP nº 002594-019/2019. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de possíveis irregularidades
na atuação de professores de educação física na rede de ensino municipal de Teresina sem o devido registro no Conselho Regional da categoria.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho.Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.Possíveis
irregularidades na atuação de professores de educação física na rede de ensino municipal de Teresina, sem o devido registro regional da
categoria. Parecer técnico da 38ª Promotoria de Justiça sustentando que a Lei Estadual nº 7098/2018 que determina que a docência em
educação física deva ser limitada aos professores da área, licenciados e devidamente habilitados, deve ser afastada do ordenamento jurídico do
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Estado do Piauípor dispor sobre matéria reservada a Lei Federal (art. 22, XXIV, CF) e contrariar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/96). Apresentação da questão à Procuradoria Geral de Justiça para que delibere sobre proposição de Ação Direta de
Inconstitucionalidade da Lei Estadual. Recurso apresentado pelo Conselho Regional de Educação Física - CREF pela obrigatoriedade de
inscrição dos professores de educação física na rede municipal de ensino no Conselho. Ausência de atribuições ministeriais. Inobservância de
comprovação de qualquer prejuízo educacional aos discentes. Conhecimento e provimento ao recurso do Conselho Regional de Educação
Física.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, determinou a cientificação do Conselho de Educação Física para o devido cumprimento da
decisão já proferida pelo CSMP na 1322ª sessão ordinária, realizada em 06.12.2019, nos termos do voto do Relator. Julgado em 07.08.2020, na
1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
Dr. Fernando Melo Ferro Gomes suscita questão de ordem acerca da possibilidade de a atual composição do Colegiado revogar uma decisão
proferida pela composição anterior que determinou a realização de diligências, quando, pelo decurso de tempo, as provas não puderem mais ser
obtidas. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deliberou pela possibilidade de rever decisões do Colegiado em procedimentos
administrativos, ocorrendo fato superveniente, nos termos da manifestação proposta pelo Conselheiro Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.1Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001780/2019-09 (GEDOC nº 000042-226/2020). Origem: Conselho Superior do
Ministério Público. Assunto: requerimento de diárias. Interessado: José Marques Lages Neto.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
CostaNormando.PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - Apurar solicitação de diárias em número superior ao limite de 08 (oito)
integrais por mês, como previsto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução Nº 13/2013 - CSMP/PI, que disciplina o pagamento de diáriasaos
membros do Ministério Público do Estado do Piauí. Confirmado que o deslocamento sob análise se procedeu por razão de interesse público,
devidamente comprovado e justificado, nos termos da Portaria PGJ/PI nº 2601/2019. Testificada a existência de dotação específica no
orçamento, conforme Parecer nº 822/2019, oriundo da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do MP-PI. Juntada de decisão da
Procuradoria-Geral de Justiça, pela realização do pagamento das diárias pleiteadas, ad referendum deste Órgão Superior,exvi do Art. 4º,
parágrafo único, da Resolução CSMP-PI nº 13/2013. Não verificados óbices ao efetivo pagamento das diárias solicitadas. Pedido
deferido.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu o pedido de diárias, conforme solicitado, nostermos do voto da Relatora. Julgado em
07.08.2020, na 1329ª sessão ordinária do CSMP-PI.
3. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
A Presidente solicita ao Colegiado autorização para publicação dos editais de Promotorias vagas: entrância final - 5ª Promotoria de Justiça de
Picos (remoção por antiguidade); 8ª Promotoria de Justiça de Picos (promoção por merecimento) e Promotoria Regional de Bom Jesus
(promoção por antiguidade); entrância intermediária - 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus (promoção por merecimento); 3ª Promotoria de
Justiça de São Raimundo Nonato (remoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Padre Marcos (promoção por antiguidade); Promotoria de
Justiça de Gilbués (promoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Paulistana (promoção por merecimento); Promotoria de Justiça
deJerumenha(promoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Avelino Lopes (promoção por merecimento); 4ª Promotoria de Justiça de São
Raimundo Nonato (promoção por antiguidade); 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí (promoção por merecimento); Promotoria de Justiça de
Fronteiras (promoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Canto do Buriti (promoção por merecimento); Promotoria de Justiça de Inhuma
(promoção por antiguidade); entrância inicial - Promotoria de JustiçadeParnaguá(promoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Caracol
(remoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Marcos Parente (remoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Manoel Emídio
(remoção por antiguidade); Promotoria de Justiçade Ribeiro Gonçalves (promoção por antiguidade); Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
(promoção por merecimento). Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, autoriza a publicação dos referidos editais.
A Presidente propõe ao Colegiado o aprimoramento doRegimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público a fim de tornar a atuação
mais célere e eficiente. O Regimento Interno dispõe nos artigos 122 a 124: art. 122 - "Ao Conselho Superior do Ministério Público compete
elaborar o seu Regimento Interno e aprovar suas alterações, pelo voto da maioria absoluta de seus membros"; art. 123 - " Qualquer Conselheiro
poderá propor ou sugerir modificações ou alterações do Regimento Interno, por meio de requerimento encaminhado ao Presidente, apresentando
as razões para as modificações. Parágrafo único. A proposta será colocada em pauta na primeira sessão ordinária do Conselho Superior do
Ministério Público"; art. 124 - "Se aprovada, constituir-se-á Comissão formada por três Procuradores de Justiça, para discutir as propostas de
modificação ou alteração ao Regimento do Conselho Superior e no prazo de 30 (trinta) dias, serão levadas a julgamento para aprovação ou
rejeição, através de votação da maioria dos seus membros". Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, aprova a atualização do Regimento
Interno do Conselho Superior do Ministério Público, cuja comissão será presidida pela Dra. Raquel Normando e composta pelos Conselheiros
Fernando Melo Ferro Gomes eIvaneideAssunção.
A Presidente propõe a instituição de um prêmio aos Promotores de Justiça como forma de valorização e reconhecimento aos membros que se
dedicam de forma diferenciada no tocante à resolutividade das questões e com impacto na sociedade. Dr. Fernando Melo Ferro Gomes sugere
que a proposição seja levada ao Colégio de Procuradores de Justiça. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, aprova a proposição, com
posterior análise acerca da atribuição do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores de Justiça.
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunespropõe voto de pesar à família do Dr. Lindomar Dutra de Freitas Santos e de seu irmão José Francisco
Dutra Neto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, aprova o voto de pesar.
A Presidente informa acerca do retorno presencial e gradual na segunda-feira, 10/08, de forma planejada e organizada.
A PRESIDENTE, DRA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, DECLARA ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO, SECRETÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, LAVROU OPRESENTE
EXTRATO DE ATA, QUE SERÁ PUBLICADO APÓS APROVAÇÃO.

1.2. LISTA DE INSCRITOS EDITAIS 18/2020 A 38/2020 MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA13258
LISTA DE INSCRITOS
EDITA
L

PROCESSO
Nº

PJ

CRITÉRI
O

INSCRITOS

18/20
20

0 0 0 0 4 4 226/2020

5ª DE PICOS

RA

DESERTO

PM

1. JORGE LUIZ DA COSTA
PESSOA
2. EDGAR DOS SANTOS B.
FILHO
3. FRANCISCO DE ASSIS R.
DE S JÚNIOR
4. MARCIO GIORGI
CARCARÁ ROCHA
5. ROMANA LEITE VIEIRA

19/20
20

0 0 0 0 4 5 226/2020

8ª DE PICOS

PROTOCOLO

DATA

SITUAÇ
ÃO

07010084663202
051
07010084696202
017
07010084744202
051
07010084825202
051
07010084863202
011

21/08/20
20
24/08/20
20
24/08/20
20
26/08/20
20
27/08/20
20

DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA
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20/20
20

0 0 0 0 4 6 226/2020

REGIONAL DE BOM
JESUS

PA

1. FRANCISCO DE ASSIS
R.DE S. JÚNIOR
2. JORGE LUIZ DA COSTA
PESSOA
3. EDGAR DOS SANTOS B.
FILHO
4. MARCIO GIORGI
CARCARÁ ROCHA
5. ROBERTO MONTEIRO
CARVALHO

21/20
20

0 0 0 0 4 7 226/2020

2ª DE BOM JESUS

PM

DESERTO

22/20
20

0 0 0 0 4 8 226/2020

3ª DE SÃO RAIMUNDO
NONATO

RA

JORGE LUIZ DA COSTA
PESSOA

23/20
20

0 0 0 0 4 9 226/2020

PADRE MARCOS

PA

DESERTO

24/20
20

0 0 0 0 5 0 226/2020

GILBUÉS

PA

DESERTO

25/20
20

0 0 0 0 5 1 226/2020

PAULISTANA

PM

DESERTO

26/20
20

0 0 0 0 5 2 226/2020

JERUMENHA

PA

DESERTO

27/20
20

0 0 0 0 5 3 226/2020

AVELINO LOPES

PM

DESERTO

28/20
20

0 0 0 0 5 4 226/2020

4ª DE SÃO RAIMUNDO
NONATO

PA

DESERTO

29/20
20

0 0 0 0 5 5 226/2020

1ª DE URUÇUÍ

PM

DESERTO

30/20
20

0 0 0 0 5 6 226/2020

FRONTEIRAS

PA

DESERTO

31/20
20

0 0 0 0 5 7 226/2020

CANTO DO BURITI

PM

DESERTO

32/20
20

0 0 0 0 5 8 226/2020

INHUMA

PA

DESERTO

33/20
20

0 0 0 0 5 9 226/2020

PARNAGUÁ

PA

DESERTO

34/20
20

0 0 0 0 6 0 226/2020

CARACOL

RA

DESERTO

35/20
20

0 0 0 0 6 1 226/2020

MARCOS PARENTE

RA

DESERTO

36/20
20

0 0 0 0 6 2 226/2020

MANOEL EMÍDIO

RA

DESERTO

37/20
20

0 0 0 0 6 3 226/2020

RIBEIRO GONÇALVES

PA

DESERTO

38/20
20

0 0 0 0 6 4 226/2020

MATIAS OLÍMPIO

PM

DESERTO

07010084594202
085
07010084666202
094
07010084697202
045
07010084827202
041
07010084898202
042

20/08/20
20
21/08/20
20
24/08/20
20
26/08/20
20
28/08/20
20

DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA
DEFERI
DA

07010084667202
039

21/08/20
20

DEFERI
DA

Teresina, 04 de setembro de 2020.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior do Ministério Público

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ13239
PORTARIA PGJ Nº 1590/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO despacho exarado no documento e-doc nº 07010084832202052,
RESOLVE
RELOTAR ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 332, junto ao Núcleo de
Práticas Autocompositivas e Restaurativa - NUPAR, a partir da presente data.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1591/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, Técnico Ministerial, matricula 332, para, sem prejuízo de suas
atribuições junto ao Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativa - NUPAR, auxiliar os trabalhos da Secretaria Unificada de Picos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1592/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais e,
CONSIDERANDOa decisão proferida nos termos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0015.0004967/2020-09,
RESOLVE
CONCEDER, de 11 de setembro a 09 de dezembro de 2020, 90 (noventa) dias de licença-prêmio ao Promotor de Justiça ANTÔNIO TAVARES
DOS SANTOS, titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao saldo de 60 (sessenta) dias do quinquênio ininterrupto de efetivo
exercício de 17/03/1999 a 16/03/2004 e 30 (trinta) dias correspondentes ao quinquênio ininterrupto de efetivo exercício de 17/03/2004 a
16/03/2009.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1593/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 14 a 28 de setembro de 2020, 15 (quinze) dias remanescentes de férias à Procuradora de Justiça RAQUEL DE NAZARÉ PINTO
COSTA NORMANDO, referentes aos seguintes saldos de férias: 03 (três) dias correspondentes ao 2º período do exercício de 2016, conforme a
Portaria PGJ nº 2088/2016; 02 (dois) dias referentes ao 1º período do exercício de 2017, conforme a Portaria PGJ nº 274/2017; 02 (dois) dias
referentes ao 1º período do exercício de 2018, conforme a Portaria PGJ nº 380/2018 e 08 (oito) dias referentes ao 2º período do exercício de
2007, conforme a Portaria PGJ nº 2512/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de setembrode 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1594/2020
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,
CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Cláudio Bastos Lopes, titular da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo
cumulativamente pela 8ª Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar
na audiência por videoconferência de atribuição da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautada para o dia 04 de setembro de 2020, às 9h, na
5ª Vara Criminal de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1595/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o feriado do dia 07 de setembro de 2020, Dia da Independência do Brasil,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para auxiliarem os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de
plantão, na forma especificada no Anexo Único da presente Portaria, assegurando aos servidores o direito a 1 e ½ (um e meio) dia de
compensação para cada 1 (um) dia trabalhado, podendo utilizar as horas acumuladas, referentes ao dia de trabalho realizado na atuação, para
gozo de folga compensatória em data oportuna, mediante prévia autorização da chefia imediata e requerimento formulado à Coordenadoria de
Recursos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
CHEFIA DE GABINETE
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ROBERTO MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ANDRE FELIPE SANTOS COELHO

SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA GERAL DA PGJ
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DIA

SERVIDOR

07/09/2020

HELI DAMASCENO MOURA FE

SECRETARIA DO CSMP
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

LARA MARIA SANTOS EULALIO DANTAS

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 1º GRAU
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

FERNANDA DO NASCIMENTO MATOS

ASSESSORIA PARA DISTRIBUICAO PROCESSUAL - 2º GRAU
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS RIOS

GSI
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ANA CAROLINE LEMOS MARQUES

GAECO
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

THAYNARA RODRIGUES ROCHA

CAOCRIM
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

PABLO KELSON VERAS GOMES

CAODEC
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

LAYLA CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEONIDAS

GACEP
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ROSELAINE SILVA DE LIMA

CAO DE DEFESA DA SAUDE
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

CELSO PIRES FERREIRA FILHO

CAO DE COMBATE CORRUPCAO E DEF. PATRIM. PUB. TERESINA
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

THALITA SILVA LEAL

CAO DE DEF. DO MEIO AMBIENTE
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

CICILIA LIZA ALMONDES SANTOS

CAO DE DEFESA DA INFANCIA E JUVENTUDE
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

JOSE CLAUDEIR BATISTA ALCANTARA

CORREGEDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

GIORDANA MARIA COSTA BRANDAO

OUVIDORIA-GERAL DO MP
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

SAMUEL UIRATAN PEREIRA MARINHO

PROCON
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DIA

SERVIDOR

07/09/2020

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO

COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

BRENO REIS DO NASCIMENTO

COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIA

SERVIDOR

07/09/2020

ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA

PORTARIA PGJ/PI Nº 1596/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação oriunda da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, contida
no protocolo e-doc nº 07010084141202059,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri, referente ao processo nº 000000403.2011.8.18.0090, que tem como réu Francisco das Chagas de Sousa Vieira, e vítima Raimundo Gomes de Sousa, a ser realizada no dia 08 de
outubro de 2020, na Comarca de Simplício Mendes.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1597/2020
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,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1308ª Sessão Ordinária de 03/05/2019, o Art. 2ª, parágrafo único, Ato PGJ nº 998/2020, que autoriza a nomeação de estagiário para
reposição, sem implicar em aumento de despesa,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 14/2019 para a Coordenadoria de Recursos Humanos,
por e-mail (recursoshumanos@mppi.mp.br) até o dia 11 de setembro de 2020;
O início do estágio tem PREVISÃO para o dia 15 de setembro de 2020, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente
dentro do prazo determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 08h às 13h.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
028

1501

GEOVANA DELFINO DE SOUSA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
109

0136

CARLOS PATRÍCIO MARACAJÁ DE CARVALHO

110

0113

LÍRIA LEITE ARAÚJO

111

0229

REBECA MARIA COSTA PEREIRA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: JORNALISMO
004

1291

SARA LARISSA XAVIER PEREIRA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1598/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO despacho exarado nos autos do Processo Administrativo SEI nº 19.21.0378.0005044/2020-51,
RESOLVE
REVOGAR as designações das servidoras KARINE SANTOS ARAUJO LUZ, Matrícula nº 15469, e LUARA CRISTINA DOS SANTOS REIS,
matrícula nº 15286, para auxiliarem a Secretaria Unificada de Picos, contida na Portaria PGJ/PI nº 1154/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1599/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a Portaria PGJ nº 1480/2020, que concedeu em caráter liminar 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde
ao Promotor de Justiça Ricardo de Almeida Prado Filho, no período de 05 de julho a 18 de agosto de 2020 e,
CONSIDERANDO a decisão, em caráter definitivo, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, proferida na 1330ª sessão ordinária do
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Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 04/09/2020, que concedeu 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no
período de 05 de julho a 02 de setembro de 2020, nos termos do PGA (GEDOC nº nº 000061-226/2019),
RESOLVE
CONCEDER, de 19 de agosto a 02 de setembro de 2020, a prorrogação de 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotor de
Justiça RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 19/08/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13240
Portaria nº /2019
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000264-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 000264-237/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000264-237/2019 para apurar a ultrapassagem do limite de gastos previsto pela Lei de
Resopnsabilidade Fiscal pelo município de Simplício Mendes.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Requisite-se ao Prefeito Municipal de Simplício Mendes, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca das medidas tomadas para adequar os
gastos do município aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando a documentação que entender pertinente;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 14 de janeiro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13241
PORTARIA Nº 133/2020
INTERESSADA: Maria do Carmo Machado de Sousa.
INVESTIGADO: Edson Moraes dos Santos.
Objeto: converter a Notícia de Fato nº 120/2019 em Procedimento Preparatório nº 30/2020 (SIMP: 000437-174/2019).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I e 27, parágrafo único da Lei Federal nº 8.625/93 e no
art. 37 da Lei Complementar Estadual nº. 12/1993 e;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, caput¸ da Carta Magna c/c art. 1º, caput, da Lei n.º 8.625/93 e art. 1º, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 13/91);
CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conferida pelo art. 129, inciso III da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 225, caput, da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso III, da Lei Federal n.º 6.938/1981, a qual regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, disciplina que
se deve entender por poluição "... a 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) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos";
CONSIDERANDO que o art. 14, inc. IV, da referida lei prevê que inobstante as "... penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da
qualidade ambiental sujeitará os transgressores: IV - à suspensão de sua atividade";
CONSIDERANDO que o inciso I, da Resolução de nº 001/1990, do CONAMA preceitua que a "... emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do
sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução";
CONSIDERANDO que o inciso II, da mesma Resolução preconiza que são "... prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do
item anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT";
CONSIDERANDO a disciplina conferida pela lei de ação civil pública (Lei nº 7.347/85), outorgando ao Ministério Público legitimidade para apurar
a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e a qualquer outro bem difuso ou coletivo (art. 1º, incisos I e IV c/c art. 5º, inciso I);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 120/2019 tem como assunto apurar notícia de prática de poluição sonora, realizada no
estabelecimento "Forró do Edsom", no município de Piracuruca.
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 120/2019 até a presente data sem que as investigações tenham
sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 120/2019 em Procedimento Preparatório nº 30/2020, com fulcro no art. 7º da resolução nº 174/2017
do CNMP, determinando, para tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina o
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art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP, devendo lavrar o devido termo de compromisso;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa ao Meio Ambiente - CAOMA, para conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
Cumpridas as diligências, conclusos para deliberações.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 03 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n.º 05/2012-A
SIMP: 000227-174/2015
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Inquérito Civil nº 05/2012-A com o objetivo de apurar notícia de mudança
irregular de nível; falta de pagamento do piso salarial dos professores, regência e adicional de tempo de serviço, bem como a falta de
pagamento dos adicionais de insalubridade e noturno aos servidores da saúde no município de São João da Fronteira.
Em sede de diligências iniciais, ainda no ano de 2012, notificou-se o Secretário de Educação do município, o Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos, a Secretária de Saúde e o Prefeito Municipal de São João da Fronteira para reunião na Promotoria de Justiça.
Termo de audiência extrajudicial juntado às fls. 76/77 dos autos, onde ficou acordado o prazo de 70 (setenta) dias para que o município
apresentasse proposta para elaboração de TAC para pagamento das parcelas salariais em questão e o prazo de 60 (sessenta) dias para
encaminhamento de documentação que provasse a entrega de equipamentos de proteção aos servidores da saúde de São João da Fronteira.
A fim de verificar quais as providências já tomadas pelo município com relação ao acordo firmado na referida audiência, oficiou-se requisitando as
informações relacionadas as parcelas salariais dos servidores da educação e sobre o EPI's a serem fornecidos aos profissionais da saúde (fl. 79).
Atendendo a requisição ministerial, o município encaminha resposta, a qual repousa às fls. 81 a 85, sendo juntado aos autos ainda
documentação comprobatória constante às fls. 86/468.
Nova audiência extrajudicial realizada, cuja ata repousa às fls. 475/476 dos autos, presentes o membro ministerial, o Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais e seu tesoureiro, os Secretários de Saúde, Educação e Finanças do município, bem como o Assessor Jurídico de
São João da Fronteira.
Consta às fls. 475/476 informações com relação a implementação do piso salarial do magistério, o qual já vinha sendo pago desde março do ano
de 2015; sobre a mudança de nível afirma-se haver decisão da Justiça do Trabalho com procedência do pedido; no que cabe ao adicional de
regência, o município ficou cientificado para apresentar lei que o incorporou ao vencimento dos profissionais do magistério; e, por último, consta
informação que o adicional noturno e o adicional de insalubridade não são pagos pelo município aos servidores.
Posteriormente, celebra-se Termo de Ajustamento de Conduta com as partes envolvidas neste procedimento (fls. 591/593).
Despacho exarado à fl. 593-v, determinando fosse oficiada a municipalidade para envio de documentos que comprovassem o acatamento do
TAC celebrado.
Em resposta, à fl. 596, o município de São João da Fronteira afirma que, no tocante ao piso do magistério, regência e adicional por tempo de
serviço, adicional de salubridade e noturno dos servidores da saúde, vem cumprindo com o acordado, solicitando apenas a prorrogação de prazo
para contração de perito engenheiro de segurança do trabalho (documentos juntados às fls. 597/638).
Adiante, o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos envia o ofício 22/2017, constante às fls. 659/660 dos autos, afirmando que o salário
dos professores do município estão em desconformidade com o piso salarial.
Tendo em vista o ofício mencionado, solicitou-se apoio do CAODEC, em atenção ao despacho exarado à fl. 665 dos autos.
Parecer do CAODEC juntado à fl. 670 dos autos, indicando por não haver interesse tutelado pelo Ministério Público no que cabe ao pagamento
de regência e adicional de tempo de serviço.
Recomendação expedida ao Prefeito Municipal de São João da Fronteira às fls. 688/694.
Consta à fl. 700 dos autos, manifestação escrita da Prefeitura informando que grande maioria dos profissionais da educação de São João da
Fronteira já recebem o piso salarial, o que se comprova pelos documentos juntados às fls. 701/749.
Novamente realizou-se reunião, cujo termo consta em fl. 758 dos autos, onde foi acordado que a Prefeitura Municipal de São João da Fronteira
realizará um estudo de impacto financeiro e orçamentário dos valores a serem implantados e que será organizada uma audiência pública no
município para discutir e debater com os sindicatos, gestores, Ministério Público, professores e comunidades escolares sobre o tema.
É o relatório.
Verifica-se que o presente procedimento foi iniciado no ano de 2012 e desde o referido ano, vem se empenhando esforços e diligências a fim de
solucionar o problema envolto na investigação, expedindo-se vários ofícios requisitórios de informações e determinações de providências,
expedição de recomendação, celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, o que ocasionou grande evolução e melhoramento do
empasse vivenciado pelos servidores da saúde e educação de São João da Fronteira.
Conforme se observa pelas folhas de pagamento juntadas aos autos (fls. 701/749), a maioria dos profissionais da saúde já recebem o piso
salarial e nos poucos casos em que o piso não é alcançado, a remuneração já está com valor próximo.
Consta também nos autos a informação e até documentação comprobatória, às fls. 86/468, que os servidores da saúde já recebem os
equipamentos de proteção devidos.
No que cabe ao pagamento de regência e adicional de tempo de serviço, como bem aponta o Centro de Apoio de Defesa da Educação do
Ministério Público, não existe interesse tutelado pelo Ministério Público, podendo o próprio Sindicato ajuizar ação para fins de
recebimento dos valores em questão.
Todas as diligências necessárias para a resolução do feito foram realizadas.
Judicialmente não há possibilidade de uma ação de improbidade administrativa contra os ex gestores, ante o prazo prescricional que
atingiu a pretensão ministerial e também por existir nos autos nenhuma prova que justifique a ação.
Além disso, o presente procedimento extrajudicial foi instaurado com um objeto sem delimitação temporal, prejudicando a razoável duração do
processo, estando em desconformidade com as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília".
Soma-se a tais argumentos o disposto na Lei nº 13.869/19, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em especial o art.
31, in verbis:
"Art. 31- Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado"
Não há mais, portanto, justificativa para o seguimento do presente Inquérito Civil, tendo o órgão ministerial cumprido seu papel
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constitucional de modo resolutivo, sendo o arquivamento medida que se impõe, não impedindo, caso haja nova denúncia, a instauração de
novo procedimento com objeto de atuação mais delimitado, até porque foi realizada audiência pública no município de São João da Fronteira
sobre o tema, onde todos os ramos representativos, gestores municipais e comunidades escolares, tomaram conhecimento do necessário e
debateram temas diversos sobre o discutido neste Inquérito Civil.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 10, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art. 10, § 1º da Resolução nº23/2007 do CNMP.
Após, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Anotações e registros de praxe com baixa no SIMP.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 12 de maio de 2020.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13242
Inquérito Civil nº 134/2019
SIMP 001059-310/2019
Objeto: ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI
InvestigadO: OSVALDO DE ARAÚJO RODRIGUES
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE
DE HORÁRIOS. APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. SERVIDORA OPTOU PELA REDUÇÃO DA CARGA
HORÁRIA DE UM DOS CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESOLUTIVIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado, em 18/11/2019, após o recebimento de reclamação formulada, através da Ouvidoria Geral do
Ministério Publico do Estado do Piauí, narrando suposta acumulação indevida de cargos públicos pela pessoa de nome OSVALDO DE ARAÚJO
RODRIGUES.
Conforme a denúncia, o investigado ocupava os cargos de professor do Município de São João do Piauí (40 horas) e o cargo de professor do
Estado do Piauí (40 horas), o que foi confirmado pelos documentos apurados na investigação.
Diante da incompatibilidade de horários, critério estabelecido na Consttituição Federal para acumulação de cargos, foi expedida a Recomendação
nº 108/2020, destinada ao Secretário Municipal de Educação de São João do Piauí e ao Secretário de Educação do Estado do Piauí, em que,
caso configurado o acúmulo inconstitucional de cargos públicos pela Sr. OSVALDO DE ARAÚJO RODRIGUES, fosse instaurado o devido
processo disciplinar para apuração de falta funcional quanto ao acúmulo indevido de cargo.
A recomendação também foi destinada ao Sr. OSVALDO DE ARAÚJO RODRIGUES com vistas à prevenção geral e para possibilitar a
necessária OPÇÃO, afastando-se com isso má-fé, ou seja, o desejo de acumular ilegalmente cargos públicos de professor em carga horária
incompatível.
A recomendação foi devidamente atendida pelos destinatários.
o Sr. OSVALDO DE ARAÚJO RODRIGUES, em resposta encaminhada cópia de pedido de redução de carga horária junto à Secretaria de
Educação do Estado do Piauí, o que foi deferido e comprovado pela documentação acostada ao procedimento (como o ofício OFÍCIO SEDUCPI/GSE/AJG Nº 272/2020 e contracheque do mês de agosto do investigado).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi sanada.
No bojo deste procedimento, foi expedida a Recomendação nº 108/2020 não só ao investigado, mas também às Secretarias de Educação do
Estado do Piauí e do Município de São João do Piauí.
Todos os destinatários atenderam a recomendação, onde foi aberto processo administrativo para o caso e o Sr. OSVALDO DE ARAÚJO
RODRIGUES optou pela redução da carga horária em um dos cargos, a de professora da rede estadual de ensino, não sendo constatada má-fé
em sua conduta.
Esgotado, portanto, o objeto deste procedimento preparatório, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 10 da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se, por e-mail, os interessados de todo o teor desta decisão.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP de todo o teor
desta decisão.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 3 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.4. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13244
PORTARIA N° 13/2020 - 25ªPJ Teresina, 03 de setembro de 2020
SIMP: 000007-111/2020 Procedimento Administrativo nº 05/2020
O Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições, com fulcro na Constituição Federal, art. 127, I e
129; Na Lei Complementar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e ss; e na Lei Complementar
Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ nº 03/2018; Ato PGJ nº
666/2017;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível têm dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse
Social sob sua fiscalização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, por dever de ofício, chegou a esta Promotoria de Justiça denúncia oriunda da Ouvidoria do Ministério Público, em
desfavor do órgãoSENAC-ServiçoNacionaldeAprendizagem ComercialdoPiauí.
RESOLVE converter a Notícia de Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000098-334/2020, com o fito de analisar possível recusa do
órgão SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial PI em entregar cópia do edital do PREGÃO PRESENCIAL 6/2020, determinando, de
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início, as seguintes providências:
a) seja oficiado o reclamante se ainda há interesse em prosseguir com a reclamação, haja vista o pregão já ter sido realizado.
b) Caso haja interesse em prosseguir com a denúncia: seja oficiado o representante do SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial PI,
para prestar esclarecimentos e enviar cópia do pregão presencial 6/2020.
c) Caso o reclamante não tenha interesse em prosseguir com a reclamação, que seja arquivado o presente procedimento.
d) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Nomeio para secretariar os presentes autos a servidora Roberta Passos Rocha.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI13247
NF N. 21/2020 - SIMP N. 000379-267/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se da Notícia de fato n. 21/2020, instaurada nesta Promotoria sob o protocolo SIMP n. 000379-267/2020, com fito de apurar denúncia de
possíveis irregularidades nos procedimentos de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar no ano de 2020,
realizados pelo Município de Itainópolis-PI.
Através de denúncia realizada pelo Vereador Elves Aguiar em sua página do facebook, as quais expuseram valores e extratos de contratos de
chamada pública realizada pelo Município de Itainópolis, indicando tão somente que poderiam haver irregularidades, instaurou-se o presente
procedimento para apuração dos fatos. De imediato, remeteu-se cópia da denúncia ao Prefeito para esclarecimentos.
Por meio do Ofício n. 74/2020, o qual se acostou ao ID 31671484, o Município de Itainópolis informou a regularidade das compras realizadas,
bem como requereu o arquivamento do feito.
Diante disso, oficiou-se novamente à Prefeitura de Itainópolis-PI para prestar informações, escrita e documental, sobre o recebimento, até a
presente data, dos gêneros alimentícios adquiridos por meio do procedimento de Chamada Pública n. 001/2020.
Ao ID 31754991, o Município juntou aos autos as notas de empenho, notas fiscais de venda dos produtos, bem como os respectivos termos de
recebimento.
Com esses novos documentos apresentados, constata-se que não há irregularidade na aquisição dos produtos, vez que restam fornecidos e
devidamente pagos pelo Município.
Por outro lado, insta destacar, observando as primeiras informações prestadas pelo Município, não houve quaisquer vícios no processo de
aquisição, vez que o procedimento de chamada pública é fundado na publicidade em sua realização.
Outrossim, diversos membros da comunidade produtora da agricultura familiar local se cadastraram no procedimento aquisitivo, pelo que se vê,
mais uma vez, a regularidade do processo.
Pelo exposto, promovo o arquivamento dos presentes autos, por esgotamento do objeto, vez que não restam caracterizadas quaisquer
irregularidades no Procedimento de Chamada Pública n. 01/2020 do Município de Itainópolis-PI, seja no procedimento de aquisição, seja no
recebimento dos gêneros adquiridos.
Deixa-se de dar ciência, por ausência de reclamante.
Dispensada a comunicação ao E. CSMP-PI, nos termos da Resoluão CNMP n. 174/2020.
Publique-se a presente decisão no DOEMP-PI.
Dê-se baixa no SIMP.
Picos-PI, 4 de setembro de 2020
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13250
Procedimento Administrativo Nº 41/2020
SIMP 000455-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a situação que se encontra o senhor PEDRO SEMIÃO DE
CARVALHO, visando a propositura de ação judicial para nomeação de Curadora para solucionar problemas diversos tais como questões
emergenciais, práticas do dia-a-dia, requerer, receber e administrar pensão por morte e outros benefícios de direito do Interditando, desbloquear
pagamento, comprar mantimentos, pagar contas dentre outros.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Interdição e Curatela c/c Tutela de Urgência Liminar cabível, através do Processo 0800342-84.2020.8.18.0103.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existem fundamentos para adoção de
quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 41/2020, SIMP nº 000455-229/2019, a qual gerou o
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processo nº 0800342-84.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 03 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 31/2019
SIMP 001449-229/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a execução de alimentos em favor do menor A.M.A.C.S.
dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800344-54.2020.8.18.0103 - Ação de Execução de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 31/2019, SIMP nº 0014449-229/2018, a qual gerou o
processo nº 0800344-54.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Publique-se.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 03 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 107/2019
SIMP 000390-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor do menor A. S. S. dentro das
possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800341-02.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
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Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 107/2019, SIMP nº 000390-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800341-02.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Publique-se.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 03 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020

3.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13251
RECOMENDAÇÃO 042/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa 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;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 02/2011, que cria o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campo Maior, apregoa o
seguinte:
Art. 57. A previdência municipal será custeada mediante recursos
de contribuições compulsórias do Município, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros Órgãos empregadores abrangidos por esta
lei e dos segurados e pensionistas, bem assim por outros recursos que lhe forem atribuídos.
Art. 58. São receitas do CAMPO MAIOR PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.
V - A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquia e fundações públicas do Município no valor de 11% da folha de
pagamento dos servidores ativos, inclusive sobre o abono anual;
§1º. As contribuições dos servidores em atividade e as previstas nos inciso V e IX deste artigo serão creditadas na conta do CAMPO MAIOR
PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMPO MAIOR até o dia vinte subsequente ao do mês da
competência.
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por sua Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda,
estaria atrasando os repasses de parcelas previdenciárias do tipo "patronal" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por sua Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda, do
mesmo modo, não estaria efetuando os repasses de parcelas previdenciárias do tipo "servidor" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Assistência Social e Geração de Renda
entre julho/2019 e setembro/2019, referente às contribuições "patronais" atingiu o montante de R$
18.973,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e três reais);
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Administração entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às contribuições "servidor" atingiu o montante de R$ 16.750,48 (dezesseis mil,
setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos);
CONSIDERANDO que o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV enseja a cobrança de juros
de mora, nos termos do art. 58, §2º, da Lei Municipal nº 02/2011, e consequente dano ao erário municipal;
CONSIDERANDO ser a Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda ordenadora de despesa por delegação, de acordo com o
Decreto Municipal nº 23/2017, pelo que responsável pelas despesas da Secretaria;
CONSIDERANDO que a conduta descrita corresponde a frontal descumprimento legal, podendo configurar, se mantida, a prática de ato de
improbidade administrativa por parte da autoridade responsável e de todos os demais agentes públicos que eventualmente tenham concorrido ou
se beneficiado com este ato, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de eventual apuração criminal;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
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ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário público, à SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE
RENDA DO MUNICÍPIO
DE CAMPO MAIOR, Sra. NILZANA VIEIRA GOMES, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "patronal" devidas ao CAMPO MAIOR
PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "servidor" recolhidas dos servidores
municipais e devidas ao CAMPO MAIOR PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
a partir do recebimento da presente recomendação, realize o repasse das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV do tipo
"servidor" e "patronal" até o dia 20 (vinte) subsequente ao do mês da competência, nos termos do art. 58, §1º, da Lei Municipal nº 002/2011.
Desde já, SOLICITO a V. Ex.ª que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos
desta Recomendação ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como
NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento e
providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 09 de dezembro de 2019.
MAURICIO
MAURÍCIO GOMES DE SOGUOZAMES DE
Promotorde Justiça SOUZA:95
03030145
3
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453
Dados: 2019.12.10 00:10:18 -03'00'
RECOMENDAÇÃO 037/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa 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;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 02/2011, que cria o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campo Maior, apregoa o
seguinte:
Art. 57. A previdência municipal será custeada mediante recursos
de contribuições compulsórias do Município, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros Órgãos empregadores abrangidos por esta
lei e dos segurados e pensionistas, bem assim por outros recursos que lhe forem atribuídos.
Art. 58. São receitas do CAMPO MAIOR PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.
V - A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquia e fundações públicas do Município no valor de 11% da folha de
pagamento dos servidores ativos, inclusive sobre o abono anual;
§1º. As contribuições dos servidores em atividade e as previstas nos inciso V e IX deste artigo serão creditadas na conta do CAMPO MAIOR
PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMPO MAIOR até o dia vinte subsequente ao do mês da
competência.
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário Municipal de Finanças, estaria atrasando os repasses de
parcelas previdenciária do tipo "patronal" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário Municipal de Finanças, do mesmo modo, não estaria
efetuando os repasses de parcelas previdenciária do tipo "servidor" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Finanças entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às
contribuições "patronais" atingiu o montante de R$ 5.789,47 (cinco mil e setecentos e
oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos);
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Administração entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às contribuições "servidor" atingiu o montante de R$ 4.890,84 (quatro mil e oitocentos
e noventa reais e oitenta e quatro centavos);
CONSIDERANDO que o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV enseja a cobrança de juros
de mora, nos termos do art. 58, §2º, da Lei Municipal nº 02/2011, e consequente dano ao erário municipal;
CONSIDERANDO ser o Secretário Municipal de Finanças ordenador de despesa por delegação, de acordo com o Decreto Municipal nº 23/2017,
portanto responsável pelas despesas da Secretaria;
CONSIDERANDO que a conduta descrita corresponde a frontal descumprimento legal, podendo configurar, se mantida, a prática de ato de
improbidade administrativa por parte da autoridade responsável e de todos os demais agentes públicos que eventualmente tenham concorrido ou
se beneficiado com este ato, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de eventual apuração criminal;
RESOLVE:
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RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário público, ao
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, à luz do art.
37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "patronal" devidas ao CAMPO MAIOR
PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "servidor" recolhidas dos servidores
municipais e devidas ao CAMPO MAIOR PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
a partir do recebimento da presente recomendação, realize o repasse das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV do tipo
"servidor" e "patronal" até o dia 20 (vinte) subsequente ao do mês da competência, nos termos do art. 58, §1º, da Lei Municipal nº 002/2011.
Desde já, SOLICITO a V. Ex.ª que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos
desta Recomendação ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como
NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 22 de novembro de 2019.
MAURICIO
Assinado de forma digital por
MAURÍCIO GOMES DE SGOUOZMA ES DE MAURICIO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO 043/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa 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;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 02/2011, que cria o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campo Maior, apregoa o
seguinte:
Art. 57. A previdência municipal será custeada mediante recursos
de contribuições compulsórias do Município, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros Órgãos empregadores abrangidos por esta
lei e dos segurados e pensionistas, bem assim por outros recursos que lhe forem atribuídos.
Art. 58. São receitas do CAMPO MAIOR PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.
V - A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquia e fundações públicas do Município no valor de 11% da folha de
pagamento dos servidores ativos, inclusive sobre o abono anual;
§1º. As contribuições dos servidores em atividade e as previstas nos inciso V e IX deste artigo serão creditadas na conta do CAMPO MAIOR
PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMPO MAIOR até o dia vinte subsequente ao do mês da
competência.
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário Municipal de Pessoas com Deficiência, Transporte,
Trânsito e Mobilidade, estaria atrasando os repasses de parcelas previdenciárias do tipo "patronal" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário de Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e
Mobilidade, do mesmo modo, não estaria efetuando os repasses de parcelas previdenciárias do tipo "servidor" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Pessoas com Deficiência, Transporte,
Trânsito e Mobilidade entre julho/2019 e setembro/2019, referente às contribuições "patronais" atingiu o
montante de R$ 2.586,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais);
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Administração entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às contribuições "servidor" atingiu o montante de R$ 2.189,67 (dois mil, cento e oitenta
e nove reais e sessenta e sete centavos);
CONSIDERANDO que o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV enseja a cobrança de juros
de mora, nos termos do art. 58, §2º, da Lei Municipal nº 02/2011, e consequente dano ao erário municipal;
CONSIDERANDO ser o Secretário Municipal de Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e Mobilidade ordenador de despesa por
delegação, de acordo com o Decreto Municipal nº 23/2017, pelo que responsável pelas despesas da Secretaria;
CONSIDERANDO que a conduta descrita corresponde a frontal descumprimento legal, podendo configurar, se mantida, a prática de ato de
improbidade administrativa por parte da autoridade responsável e de todos os demais agentes públicos
que eventualmente tenham concorrido ou se beneficiado com este ato, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de eventual apuração
criminal;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário público, ao SECRETÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DE CAMPO MAIOR, Sr. JOSÉ PAZ DE ARAÚJO, à luz do
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art. 37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "patronal" devidas ao CAMPO MAIOR
PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "servidor" recolhidas dos servidores
municipais e devidas ao CAMPO MAIOR PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
a partir do recebimento da presente recomendação, realize o repasse das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV do tipo
"servidor" e "patronal" até o dia 20 (vinte) subsequente ao do mês da competência, nos termos do art. 58, §1º, da Lei Municipal nº 002/2011.
Desde já, SOLICITO a V. S.ª que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos
desta Recomendação ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como
NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 10 de dezembro de 2019.
O GOMES
MAURICI
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
DE
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE
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MINISTÉRIO PÚBLICO
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI
IPC 056/2019.000143-063/2019
RECOMENDAÇÃO 044/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa 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;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 02/2011, que cria o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campo Maior, apregoa o
seguinte:
Art. 57. A previdência municipal será custeada mediante recursos
de contribuições compulsórias do Município, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros Órgãos empregadores abrangidos por esta
lei e dos segurados e pensionistas, bem assim por outros recursos que lhe forem atribuídos.
Art. 58. São receitas do CAMPO MAIOR PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.
V - A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquia e fundações públicas do Município no valor de 11% da folha de
pagamento dos servidores ativos, inclusive sobre o abono anual;
§1º. As contribuições dos servidores em atividade e as previstas nos inciso V e IX deste artigo serão creditadas na conta do CAMPO MAIOR
PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMPO MAIOR até o dia vinte subsequente ao do mês da
competência.
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, estaria atrasando os repasses
de parcelas previdenciárias do tipo "patronal" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Campo Maior/PI, por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, do mesmo modo, não estaria
efetuando os repasses de parcelas previdenciárias do tipo "servidor" ao Campo Maior PREV;
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Infraestrutura entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às
contribuições "patronais" atingiu o montante de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa
reais);
CONSIDERANDO a informação do Campo Maior PREV de que o débito previdenciário da Secretaria de Administração entre julho/2019 e
setembro/2019, referente às contribuições "servidor" atingiu o montante de R$ 4.038,72 (quatro mil, trezentos e
oito reais e setenta e dois centavos);
CONSIDERANDO que o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV enseja a cobrança de juros
de mora, nos termos do art. 58, §2º, da Lei Municipal nº 02/2011, e consequente dano ao erário municipal;
CONSIDERANDO ser o Secretário Municipal de Infraestrutura ordenador de despesa por delegação, de acordo com o Decreto Municipal nº
23/2017, pelo que responsável pelas despesas da Secretaria;
CONSIDERANDO que a conduta descrita corresponde a frontal descumprimento legal, podendo configurar, se mantida, a prática de ato de
improbidade administrativa por parte da autoridade responsável e de todos os demais agentes públicos que eventualmente tenham concorrido ou
se beneficiado com este ato, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de eventual apuração criminal;
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RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário público, ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO
MAIOR, Sr. DIBES MACHADO
IBIAPINA, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "patronal" devidas ao CAMPO MAIOR
PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização do repasse das contribuições compulsórias do tipo "servidor" recolhidas dos servidores
municipais e devidas ao CAMPO MAIOR PREV entre julho/2019 e setembro/2019;
a partir do recebimento da presente recomendação, realize o repasse das contribuições previdenciárias devidas ao CAMPO MAIOR PREV do tipo
"servidor" e "patronal" até o dia 20 (vinte) subsequente ao do mês da competência, nos termos do art. 58, §1º, da Lei Municipal nº 002/2011.
Desde já, SOLICITO a V. S.ª que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos
desta Recomendação ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como
NÃO ACATAMENTO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 10 de dezembro de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.8. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13252
PORTARIA 12ª PJ Nº 75/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 023/2020
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 incisos II e IV do art. 8ºda Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público "a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127 da CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que ao direito à saúde é atribuído o status de direito fundamental diante da posição topográfica que está inserido na CF/88;
CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde também é exigível em sua dimensão objetiva, consectário da obrigação do Estado de dar
cumprimento às garantias institucionais asseguradas em Lei;
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 a Notícia de Fato nº 079/2019, registrada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, em razão de termo de declaração que relata
demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico de colocação de prótese de revisão no joelho, no Hospital Getúlio Vargas;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 079/2019 (SIMP Nº 000189-027/2019) e a necessidade de
informações advindas do Hospital Getúlio Vargas e da FEPISERH;
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 Públicos 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 a Notícia de Fato Nº 29/2019 em Procedimento Preparatório Nº 23/2020, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº
174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a fim de viabilizar a realização de procedimento cirúrgico de colocação de prótese de revisão no
joelho, de que necessita paciente, no Hospital Getúlio Vargas, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Autua-se da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos 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;
Junte-se a resposta ao Ofício 12ª PJ n° 1179/2020, encaminhada pelo HGV por e-mail, informando que o processo de solicitação da compra de
material específico para o referido procedimento encontra-se em fase de licitação na FEPISERH;
Oficie-se a FEPISERH para que informe o andamento do processo licitatório de compra dos referidos materiais, assim que se esgotar o prazo
para resposta do Ofício expedido anteriormente (Ofício 12ª PJ n° 1180/2020);
Nomeia-se a Assessora Isabela Sobral Monteiro Brito para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e ao Conselho Superior do Ministério
Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
Publique-se o registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme 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.
Cumpra-se.
Teresina, 01 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 12ª PJ

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI13253
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DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000408-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000408-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência em que a Sra. Samira Carmem Sampaio de
Oliveira narra que, no dia 17.07.2020, por volta das 08h00min, ao chegar no estabelecimento "Oficina O Lava Jato Vein", percebeu que um dos
quartos estava arrombado, com cadeados quebrados, e que alguns objetos foram subtraídos, tais como: 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) furadeira,
01 (um) macaco, 01 (um) alicate de pressão, entre outros.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 949/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000409-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000409-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência, em que se narra que no dia 13.07.2020, por
volta das 20h50min, a guarnição de serviço encontrava-se em rondas na cidade de Barro Duro, quando foi acionada pelo comandante do GPM
de Passagem Franca do Piauí, informando que acabara de ocorrer um assalto no município e que 04 (quatro) pessoas foram lesadas, com a
subtração de aparelhos celulares.
As vítimas são os nacionais Antônio Carlos de Sousa, Nathattyel da Costa Pedrosa, Antônio Francisco Mendes Pessoa, Rodrigo Anderson Lima
de França. Os objetos subtraídos foram 4 celulares nos modelos: J2 SAMSUNG, K9 LG, G6 PLAY MOTOROLA, E6 PLAY MOTOROLA.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 946/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e possível instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000415-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO Nº 000415-325/2020 autuada a partir de Boletim de Ocorrência em que a Sra. Francisca das Chagas Pinto de
Oliveira informa que na tarde do dia 28.07.2020, ao chegar do trabalho, observou que sua casa fora arrombada e que alguns itens de sua
residência haviam sido furtados (perfumes e faca).
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 933/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000425-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000425-325/2020, instaurada a partir de certidão informando que, por ocasião de audiência de instrução no
âmbito do Processo nº 0000089-89.2020.8.18.0084, na oitiva da testemunha PM Cabo Clidenor, este Órgão Ministerial tomou conhecimento que
o réu naquele feito, nacional de nome Welson Pereira da Silva, na véspera do crime de estupro a que responde naquele caderno, ou seja, data
provável de 04 de maio de 2020, no período noturno, teria agredido pessoa idosa ou com deficiência, nesta cidade de Barro Duro-PI.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 974/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e possível instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
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controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000427-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO Nº 000427-325/2020 autuada a partir de Relatório Circunstanciado de Ocorrência, em que se narra que a pessoa
conhecida como "Neto do Frazão" estaria a praticar atos obscenos na cidade de São Félix do Piauí, tirando a roupa e mostrando seus órgãos
genitais para pessoas em local público, inclusive criança.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 970/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e possível instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000430-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO Nº 000430-325/2020 autuada a partir de Ofício s/n - 2020 do GPM de Passagem Franca do Piauí, em que são
narradas denúncias anônimas recebidas pelo Comandante do referido GPM, informando que nas residências dos nacionais Antônia Edival da
Silva e Miakel Luis dos Santos Lacerda, há possível comercialização de drogas.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 973/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e possível instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000431-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO Nº 000431-325/2020 autuada a partir de Boletim de Ocorrência, no qual a Sra. Ana Paula Pereira dos Santos
informa que no dia 14.08.2020, percebeu que alguns itens de sua residência haviam desaparecido: DVD Philips e um botijão de gás de cozinha.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 969/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e possível instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Públio, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000413-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000413-325/2020, instaurada a partir Boletim de Ocorrência em que o Sr. Juvenal Ferreira Júnior, residente no
Conjunto Francisco Tavares Oliveira, Quadra-A, casa 15, Bairro Bananeira, no município de Barro Duro e que seu vizinho, o Sr. Sebastião,
conhecido como "Tião", no dia 03.08.2020, por volta das 09h55, estava com aglomeração de pessoas em sua csaa, com som alto, falando
palavrões de baixo calão, perturbando a vizinhança.
Eis o relatório. Passo a decisão.
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Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 953/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000417-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000417-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que o Sr. Lucas Gomes de Oliveira relata
que, no dia 28.07.2020, ao sair de sua casa para trabalhar, observou que seu cachorro estava doente e que, por volta das 12h, sua esposa lhe
informou por telefone que o referido cachorro havia piorado. O declarante informou que seu cachorro vomitou uma salsinha, possivelmente
envenenada, vindo a falecer pouco tempo depois.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 935/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000428-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000428-325/2020, instaurada a partir de Relatório Circunstanciado de Ocorrência, em que se narra que o Sr.
Francisco Pereira da Silva, vulgo "Chico Lipano", constantemente pratica atos obscenos na cidade de São Félix do Piauí, tirando sua roupa na
rua e ofendendo as pessoas com palavras de baixo calão. Tais atos ocorrem sempre que o Sr. Francisco consome bebidas alcoólicas.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 971/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000448-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO (NF) Nº 000448-325/2020, autuada a partir de Certidão expedida pela Secretaria desta Promotoria de Justiça,
certificando que a Sra. Elisnalda Barbosa Lima declarou que seu ex-marido, Sr. Ednaldo Ribeiro de Sousa, filho de Antônia Ribeiro de Sousa, tem
a ameaçado, bem como chegou a desferir um soco em seu rosto, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Barro Duro,
tendo realizado exame de corpo de delito. Ante o exposto, a Sra. Elisnalda procurou esta Promotoria de Justiça em busca de providências,
requerendo medidas protetivas em desfavor do seu ex-marido, Ednaldo Ribeiro de Sousa, pois este já a agrediu outras vezes e ante todos os
ocorridos, a declarante teme por sua vida.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que este órgão ministerial requereu Medidas Protetivas em favor da Sra. Elisnalda Barbosa Lima e em face do
seu ex-companheiro, Sr. Ednaldo Ribeiro de Sousa, em 27/08/2020.
À vista do exposto, com o requerimento de Medidas Protetivas em desfavor do Sr. Ednaldo Ribeiro de Sousa ajuizado, e não se
vislumbrando outras diligências a serem realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
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PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000410-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000410-325/2020, instaurada a partir Boletim de Ocorrência em que o Sr. João de Deus Ribeiro informou que
fora ameaçado de morte por Marciel Soares Ribeiro, em 24.07.2020, por ter se negado a lhe entregar dinheiro para consumir bebida alcoólica.
Informou, ainda, o noticiante que existem medidas cautelares em desfavor de Marciel Soares.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 934/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000411-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000411-325/2020, instaurada a partir Boletim de Ocorrência em que o Sr. Augusto César Alves Pereira informa
que teve sua casa invadida por sua enteada, Sra. Aline Deyse Mendes Melo, e que esta iniciou uma discussão com tapas e empurrões contra o
declarante. Informou, ainda, que após a discussão, a Sra. Aline Deyse saiu de sua residência levando à força o neto do declarante.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 944/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO: 000412-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000412-325/2020, instaurada a partir Boletim de Ocorrência em que se narra que no dia 05.07.2020, a
guarnição de serviço ocmposta pelo Cb. Clidenor e Sd. Thiago Miranda, por volta das 11h30, foram solicitados para prestar apoio à vigilância
sanitária para averiguar alguns estabelecimentos que estavam funcionando em desacordo com o Decreto nº 19.071, de 30.06.2020.
Segundo o Boletim, ao chegarem ao frigorífico do Sr. Manoel Pinheiro Soares verificaram que lá se encontravam 05 (cinco) pessoas, uma delas
com um litro de aguardente. A guarnição e a vigilância sanitária informaram que naquela data não podia ter estabelecimentos funcionando ou
aglomeração de pessoas, muito menos para consumo de bebida alcoólica.
Após resistência, o proprietário do estabelecimento o fechou e as pessoas foram embora.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio do ofício de nº 945/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro/PI, requisitando àquela
unidade policial a apuração dos fatos noticiados e a instauração de Inquérito Policial.
À vista do exposto, com a solicitação encaminhada à Delegacia de Polícia de Barro Duro, e não se vislumbrando outras diligências a serem
realizadas neste momento pelo Ministério Público, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de
controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n.
174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito a procedimento administrativo a ser instaurado com a finalidade de acompanhamento das requisições do
Ministério Público endereçadas à Polícia Civil.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 1º de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13259
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.
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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 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;
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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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.
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
Página 32

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 712 Disponibilização: Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 8 de Setembro de 2020

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 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de Santa
Rosa 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 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 Santa Rosa 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 Santa Rosa 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 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 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
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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 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 Santa Rosa 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 Santa Rosa 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 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[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 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.
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 Santa Rosa 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,
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 Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 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 Santa Rosa 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,
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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 Santa Rosa 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 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de Santa
Rosa 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 Santa
Rosa 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 Santa Rosa 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.
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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 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de Santa
Rosa 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 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 Santa Rosa do Piauí-PI, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Santa Rosa 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
Página 37

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 712 Disponibilização: Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 8 de Setembro de 2020

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 Santa Rosa 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 17/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santa Rosa do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de Santa
Rosa 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 Santa Rosa 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 Santa Rosa 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.
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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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
João da Varjota-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 João da Varjota-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 João da Varjota-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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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,
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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 São João da Varjota-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 João da Varjota-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 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[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 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.
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 João da Varjota-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".
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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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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 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 João da Varjota-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
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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 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 João da Varjota-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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
João da Varjota-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
João da Varjota-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
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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 João da Varjota-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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
João da Varjota-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 São João da Varjota-PI, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de São João da Varjota-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
Página 43

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 712 Disponibilização: Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 8 de Setembro de 2020

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 João da Varjota-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 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Varjota-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
João da Varjota-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 João da Varjota-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 João da Varjota-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.
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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 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Cajazeiras 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 Cajazeiras 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 Cajazeiras 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;
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CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 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 Cajazeiras 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 Cajazeiras 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 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[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 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.
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 Cajazeiras 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
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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 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 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 Cajazeiras 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;
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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
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 Cajazeiras 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 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Cajazeiras 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:
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a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de
Cajazeiras 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 Cajazeiras 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 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Cajazeiras 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 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
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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 Cajazeiras do Piauí-PI, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Cajazeiras 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 Cajazeiras 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 21/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Cajazeiras do Piauí-PI;
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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Cajazeiras 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 Cajazeiras 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
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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 Cajazeiras 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

3.11. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13260
Procedimento Administrativo nº 02/2019 - 27ª PJ
SIMP nº 000024-339/2018
Requerente: JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
PARECER DE ARQUIVAMENTO
I. Relatório
Cuida-se a presente demanda de Requerimento feito pelo então presidente da Associação dos Permissionários e Usuários da CEASA, Sr. José
de Ribamar Lopes, solicitando a realização de audiência pública ante a suposta cobrança de valores excessivos praticados pela SPE Nova
Ceasa Piauí.
Alega o Requerente, através de termo de declaração prestada pessoalmente, que os "permissionários" são obrigados a pagar novo valor de
locação de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos) pelo módulo da pedra (2 metros x 2 metros), o que antes era de R$ 16,25
(dezesseis reais e vinte e cinco centavo).
Informa a construção de galpão do pequeno produtor, o qual permanece sem utilização pelos "permissionários". Aduz ainda que os mototaxistas
estão pagando R$ 20,00 (vinte reais) por semana, além de que houve corte de energia, cuja ligação era unitária para todos os "permissionários".
Juntados documentos pessoais, contrato novo de locação, comprovantes de ajuizamento de Ação Civil Pública contra o contrato de concessão
de uso (celebrantes: EMGERPI e Brasil Fruit Transporte Importação e Exportação LTDA), bem como comprovante de impetração de Mandado de
Segurança contra ato coator referente à licitação da aludida concessão.
Ofício nº 52/2018 - 27ª PJ expedido ao presidente da SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA, solicitando informações, justificativas e providências.
Reiteração da solicitação por meio do Ofício nº 04/2019 - 27ª PJ.
Despacho de Prorrogação da Notícia de Fato por mais 90 (noventa) dias.
Portaria nº 05/2019 de instauração do Procedimento Administrativo nº 02/2019.
Seguem-se diversas tentativas de requisitar informações da SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA.
Manifestação da Empresa, às fls. 44/54, arguindo, em suma, a sucessão da gestão das Centrais de Abastecimento do Piauí S/A, que antes era
de responsabilidade da Organização Social CEAPI, conforme contrato de gestão, e hoje é objeto de concessão de uso, cuja delegação foi
outorgada à SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA; a precariedade dos contratos de permissão firmados pelos atuais locatários; e a importância
dos alugueis dos módulos e boxes como principal remuneração da Sociedade Empresária.
Instada a SPE Ceasa, esta juntou cópia do contrato de concessão de uso e lista dos inadimplentes.
Posteriormente também foi instada a informar quais os critérios de mercado utilizados para se chegar ao valor dos alugueis, assim informou que
este é resultado de ajuste firmado entre a Concessionária e o Estado do Piauí, estando abaixo do montante cobrado em outros estados e sujeito
ao reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Designada audiência de conciliação para o dia 31/07/2019, às 10h.
Tendo em vista a impossibilidade do representante da SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA em participar da sessão marcada, razão pela qual
esta foi redesignada.
Realizada audiência no dia 09/08/2019, às 10h, com o estabelecimento de propostas a serem submetidas junto à Administração da SPE Ceasa
Gestão e Logística LTDA, ficou pendente o retorno no prazo de 90 (noventa) dias.
Oficiado à SPE Ceasa, esta informou que a submissão das tratativas restam frustradas.
É o relatório. Passo a opinar.
II. Da Intervenção Ministerial em Questões Relativas às Associações Privadas de Interesse Exclusivo dos Associados
É cediço que as associações são entidades de direito privado sem fins lucrativos, podendo assumir, em maior ou menor grau, uma natureza
social, ou mesmo ser voltada apenas à satisfação dos interesses de seus associados, diz-se então que as associações são caracterizadas por
uma união de pessoas. Senão vejamos o disposto no Código Civil:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Logo, nas associações, o patrimônio é constituído pelos associados, sendo os interesses, fins e meios próprios, exclusivos dos sócios, e, por
consequência, as questões envolvendo o grupo representado diz respeito apenas aos seus integrantes, como é o caso da Associação dos
Permissionários e Usuários da CEASA face às alegações de aumento de preços abusivos.
A nossa Lei Maior dispõe que os cidadãos têm direito de criar livremente a associação que quiserem, sem depender da autorização estatal (art.
5º, XVIII, CF); de aderir e de desligar-se de qualquer associação, porque ninguém poderá ser obrigado a associar-se nem de permanecer
associado (art. 5º, XX, CF).
Ao mesmo tempo que assegura direitos e garantias aos associados, a Constituição Federal veda a interferência estatal no funcionamento das
associações (art. 5º, XVIII), chegando a proibir sua dissolução compulsória ou a suspensão das suas atividades, a não ser mediante ordem
judicial, com a observância do devido processo legal (art. 5º, XIX, CF).
Outrossim, as associações são de essencial importância quando possuem condições de fornecer o fundamento necessário frente a
reivindicações de seus representados, podendo organizar e centralizar as demandas da comunidade, requerendo diante dos poderes públicos a
inclusão na agenda política de projetos visando melhores condições de infraestrutura, transporte, lazer, educação e segurança pública.
Quanto a este Parquet, a Constituição Federal é categórica ao trazer em seu art. 127 que o Ministério Público é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Por outro lado, o art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 elenca um rol de mecanismos dos quais pode se valer o MP, e dentre eles
não há previsão de um que exorbite o dever institucional. Dito isso, porque, quanto à Associação dos Permissionários e Usuários da CEASA, o
Ministério Público cumpre o papel meramente conciliatório, não havendo disposição no ordenamento pátrio para agir com a mesma cogência
judicial de determinação ou acertamento do direito.
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A atuação do Ministério Público nos pleitos formulados pelos "permissionários" para reduzir os valores dos aluguéis, por meio de seu
representante, se confunde com intervenção em questões de interesse exclusivo da entidade, o que é vedado pelo art. 5º, inciso XVIII, da
Constituição Federal, bem como configura ingerência no mérito dos atos da Administração Pública.
Logo, somente os meios legais intermediários de atuação deste órgão ministerial na solução pacífica dos conflitos envolvendo a Associação dos
Permissionários e Usuários da CEASA encontram respaldo na autonomia institucional da mesma, o que não configura intervenção em seu
funcionamento.
Ora, é clarividente que a regra constitui a não intervenção ministerial, e as exceções só são legitimadas quando houver atos contrários à ordem
jurídica, mas tal constatação não expurga a atuação conciliatória pretendida por este Parquet, quando interessado associado, pretenso associado
ou representante legal formula o pedido de intermediação ministerial.
III. Do Pedido de Audiência Pública e Frustração das Tratativas
O objeto principal do Requerimento Inicial é o pedido de realização de audiência pública, o que encontra barreiras nos limites das atribuições
desta Promotoria de Justiça (vide tópico IV): o desejo de retorno ao status quo ante do contrato de gestão da CEAPI possui implicação direta no
contrato de concessão de uso (Contrato nº 02/2017) celebrado com o Estado do Piauí. Portanto, atribuição das Promotorias da Fazenda Pública
de Teresina, conforme Resolução CPJ nº 03/2018.
Desse modo, haja vista os limites impostos no mencionado normativo e considerando que o pedido de audiência pública poderia ser suprido pela
realização de audiência com os representantes dos locatários e da SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA, os quais mantém relação jurídica de
direito privado, procedeu-se à sessão, que, ao final, resultou em frutíferas propostas.
a) a possibilidade de negociação, caso a caso, da dívida dos pequenos locatários, com valores vencidos (a pedra - módulo) até p montante de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
b) o representante da SPE Nova CEASA comprometeu-se a levar a proposta de retardamento da extinção gradativa dos descontos nos valores
dos aluguéis (box), a de 2020 para 2021, a de 2021 para 2022.
Porém, posteriormente, embora a audiência realizada tenha tido indícios de resolutividade da demanda, as condições propostas não foram
acolhidas pela SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA, de acordo com à fl. 114. Assim, embora formalmente atendido o requerimento que deu
ensejo ao presente Procedimento Administrativo, materialmente restou frustrado, pois, no final, as sugestões resultado da reunião não foram
recebidas pela Empresa.
Nesse diapasão, tendo em vista a limitação legal a que se sujeita o Ministério Público, faz-se mister pontuar pela previsão constitucional do art.
5º, XXXV, cujo texto nos fornece o fundamento da inafastabilidade da jurisdição e do caráter definitivo das decisões judiciais.
Cabe pontuar que já existem ação civil pública (0003029-37.2010.8.18.0000) e mandado de segurança (processo nº 0004221-58.2017.8.18.0000)
relativos à concessão de uso ou seu procedimento licitatório, razão pela qual a atuação ministerial se torna ainda mais restrita à relação da
concessionária com os locatários.
Uma vez pretendida e frustrada a autocomposição, ainda resta a apreciação judicial para o deslinde da controvérsia, ficando advertidos os
interessados de que incumbe à Jurisdição a substitutividade da vontade das partes pela vontade de um terceiro imparcial, o juiz, o que ocorrerá,
em regra, à sucumbência de um dos interessados.
IV. Da Precariedade das Permissões
Importante fazer uma ressalva quanto à natureza do vínculo dos ora locatários, porquanto alegado pela SPE Ceasa Gestão e Logística LTDA
para negar qualquer responsabilidade referente a ato ilícito: a permissão de uso não possui regulamentação própria e específica, pelo que a
definição de suas características é reservada a doutrina e jurisprudência.
Nessa esteira, a modalidade é conceituada por CRETELA JÚNIOR (1970):
Permissão de uso é ato unilateral, gratuito ou remunerado, discricionário, mediante o qual o estado faculta ao particular a utilização privativa de
bem público, superficial ou profunda, a título precário, revogável a qualquer tempo a critério da Administração.
Tal entendimento é adotado pela jusrisprudência brasileira, a exemplo do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356 DO STF. PERMISSÃO DE USO. PRECARIEDADE.
REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDENIZATÓRIO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que veda-se a
apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o tribunal de origem. [...] 4. In casu, consoante assentado
no acórdão objurgado o recorrido só poderia outorgar o uso de área de suas dependências mediante o devido título jurídico, a saber, autorização,
permissão ou concessão, título este que a autora não comprovou possuir. 5. A Permissão de uso de bem público é ato unilateral, precário e
discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgada
mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos administrados (como, por
exemplo, outorga na conformidade de ordem de inscrição) (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 18ª Edição, páginas 853/854). [...]
8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 904676 DF 2006/0258994-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/11/2008, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 15/12/2008) (grifo nosso)
Aplicando ao caso em tela, vê-se que assiste razão aos argumentos aduzidos pela concessionária, que hoje mobiliza esforços para regularizar as
condições dos antigos permissionários por meio de contratos de locação, mediante a aplicação decrescente de descontos durante o triênio de
2017/2018/2019.
De fato, a situação anterior dos permissionários da CEASA era gerida diretamente pelo Estado do Piauí, através de contrato de gestão (CEAPI),
razão pela qual a tarifa possuía o caráter módico para mera manutenção do bem público.
Atualmente, as condições são outras, visto que existe a intermediação de uma Sociedade de Propósito Específico, sociedade empresária, que
retira sua remuneração principal dos aluguéis cobrados dos permissionários-locatários.
Portanto, não existe direito adquirido dos antigos permissionários para permanecer no local mediante o pagamento da antiga tarifa, haja vista que
a permissão de uso de bem público se trata de ato unilateral precário submetido à conveniência e oportunidade da Administração Pública.
V. Inadimplência dos Permissionários
Apesar do exposto no item "IV", no que pese ao valor dos aluguéis cobrados, o Ministério Público não vislumbra qualquer irregularidade, pois o
montante encontra-se equilibrado com o parâmetro nacional dos preços cobrados nas demais centrais de abastecimento.
Todavia, outra questão que se discute é a negociação da dívida vencida, a qual permanece elevada para a condição financeira da maior parte
dos antigos permissionários e atuais locatários, conforme lista às fls. 66/76, que tiveram pouco tempo de adaptação.
A esse respeito, considerando a excessividade da dívida e tendo em vista a natureza privada da relação jurídica, bem como o direito de
preferência dos antigos permissionários (cláusula 7.1.1.), é possível, no âmbito do interesse exclusivo da Associação dos Permissionários da
CEASA, buscar a tutela judicial para negociar o débito ou aplicar o disposto no art. 572 do Código Civil:
Art. 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases
razoáveis.
Assim, entende o Parquet pela negociação ou redução da dívida face à adaptação necessária aos aluguéis.
VI. Da Extrapolação às Atribuições das Promotorias Cíveis
Quando da atuação da 27ª Promotoria de Justiça, verificou-se a existência de ações judiciais já ajuizadas para impugnar o contrato de concessão
de uso e o procedimento licitatório respectivo, logo a promotoria limitou-se à realização de conciliação extracontratual apenas com as partes dos
contratos de locação, conforme distribuição de atribuições da Resolução CPJ nº 03/2018.
Art. 34. A 25ª e 27ª Promotorias de Justiça, integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Cíveis e Curadoria das Fundações e Terceiro Setor,
possuem as seguintes atribuições:
[...]
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c) promover ações, medidas e procedimentos de natureza administrativa ou civil que versem acerca do funcionamento, da gestão, da destinação
de patrimônio ou outras matérias de natureza estatutária, de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), entidades
religiosas, filantrópicas ou outras de natureza associativa e sem fins lucrativos, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
No entanto, as várias reclamações feitas pelos interessados no decorrer dos autos traziam à baila questões atinentes ao contrato administrativo
de concessão de uso junto ao Estado do Piauí, razão pela qual, embora o objeto da delegação seja por conta e risco da concessionária, o
ajuizamento de ação judicial para contestar o valor da dívida incidiria efeitos no ente estadual, o que caberia às promotorias de justiça
responsáveis por tratar de questões junto às Fazendas Públicas Estadual e Municipal.
Art. 36. As 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 42ª e 44ª Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público
e da Probidade Administrativa possuem atribuições concorrentes, por distribuição equitativa, para atuar:
I - nos feitos das Varas da Fazenda Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica;
Ademais, mais uma vez, o caso em comento é afeto à esfera de autonomia da entidade associativa, atuando o MP apenas na via judicial como
custos legis, quando se vislumbra interesse social na demanda.
VII. Da Inércia do Reclamante em Face da Resposta Exarada pelo Reclamado
Da ata de audiência realizada no dia 09/08/2019, foram acordadas as seguintes ações:
[...]
a) a possibilidade de negociação, caso a caso, da dívida dos pequenos locatários com os valores vencidos (a pedra - módulo) até o montante de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
b) o representante da SPE Nova CEASA comprometeu-se a levar a proposta de retardamento da extinção gradativa dos descontos nos valores
dos aluguéis (box), a de 2020 para 2021, a do 2021 para 2022.
Consta nos autos que a reclamada reportou-se ao Ministério Público do Piauí sobre o avanço das negociações acordadas no item "b" da
supracitada ata de audiência através da Resposta a Ofício nº 85/2019 - 27ª PJ / Ref. PA 02/2019 (SIMP 000024-339/2018), fl. nº 114, declarando
que as mesmas restaram infrutíferas.
Quanto ao enunciado no item "a", a reclamada se manifestou através da Resposta a Ofício nº 02/2020 - 27ª PJ/ MPPI / Ref. PA 88/2019 (SIMP
000024-339/2018), fl. nº 118, declarando ter realizado, entre os dias 01 de janeiro de 2019 e 02 de março de 2020, a totalidade de 1252 acordos
de negociação com 439 permissionários, avaliando dívidas de R$ 29,94 a R$ 108.875,00.
Chamado a se manifestar acerca da resposta da reclamada, através do Ofício Nº 95/2020 - 27ª PJ/MPPI, o Sr. JOSÉ DE RIBAMAR LOPES,
permaneceu inerte e, em transcorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis, não ofereceu qualquer resposta a este órgão ministerial.
Deste modo, resta demonstrado, a partir da ausência de manifestação do Reclamante, que este não se opôs às alegações da
Reclamada, restando a este Parquet somente a conduta de arquivamento deste Procedimento Administrativo.
VIII. Conclusão
Portanto, diante do exposto, o Ministério Público, investido de suas atribuições legais, através do Promotor de Justiça que ora subscreve,
DECIDE pelo ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 02/2019, restando aos interessados, por força do inciso XXXV, art.
5º, CF, a busca das vias judiciais para apaziguar a contenda e requerer o que entender de direito, uma vez que todos os esforços conciliatórios
de que dispunha este Ministério Público foram esgotados, havendo resolutividade parcial da demanda.
IX. Providências
1. Expeça-se ofício para dar ciência da conclusão deste procedimento ao Reclamante e à Reclamada, com arrimo no artigo 13, §2°, Resolução
174/2017 do CNMP, facultada a apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis.
2. Expeça-se memorando ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público para que tome ciência do arquivamento, nos termos do art. 12,
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
3. Por fim, após o decurso do prazo recursal in albis, arquive-se o Procedimento Administrativo n° 02/2019 no sistema SIMP, considerando a
resolutividade parcial do mesmo.
Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.
Teresina, 04 de setembro de 2020
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13261
Inquérito Civil nº 11/2019
SIMP nº 000433-306/2018
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 45/2020
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância Administrativa, quando for constatada ilegalidade/irregularidade relativa
a carga horária de servidor público da educação, bem como apresentar plano fiscalizatório em articulação com os respectivos diretores de
unidades escolares.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO os princípios administrativos constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, regentes da
Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a conduta do agente público deve ser pautada em preceitos éticos afeitos ao respectivo código de conduta, bem assim
conduta proba pautada na moralidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Administração Pública possui o Poder de Autotutela para anular ou revogar os seus próprios atos, com ampla
discricionariedade para apurar a conduta ilegal ou irregular de seus agentes públicos, nada impedindo a atuação do Poder Judiciário, quando
provocado, eis que no Brasil não se adotou o sistema do contencioso administrativo, mas sim o de jurisdição única;
CONSIDERANDO ainda, que, com base no Poder Disciplinar, é poder-dever da Administração Pública apurar a conduta funcional dos seus
agentes, através da abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Procedimento Administrativo no âmbito federal;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que, dentre outros direitos, deveres e instrumentos aplicados aos agentes
públicos no âmbito federal, regulamentou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dispondo em seu art. 143, que: a autoridade que tiver
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa;
CONSIDERANDO que foi instaurado o Inquérito Civil nº 11/2019 para apurar possíveis irregularidades atinentes ao cumprimento de carga horária
da Senhora Quézia Oliveira Sales, Professora da Rede Municipal de Educação;
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento está mais atrelado ao Poder Disciplinar e à autotutela da Administração Pública, do
que simplesmente a adoção de medidas legais visando eventual responsabilidade por improbidade ao investigado, eis que não foi constatado, a
priori, indícios da ocorrência de improbidade;
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CONSIDERANDO que, por haver afeição a condutas disciplinares, notadamente o possível descumprimento de carga horária e faltas relativas ao
cargo e a função desempenhada pelo investigado, é poder-dever da Administração apurar a irregularidade dessas condutas praticadas por seus
agentes, por intermédio de um processo administrativo disciplinar (PAD);
CONSIDERANDO que a Administração Pública deverá proceder medidas preventivas visando evitar desvio de conduta de seus servidores,
notadamente, no caso, um plano fiscalizatório integrado com as respectivas unidades escolares, a fim de averiguar a carga horária dos
professores e demais profissionais da educação, com o fito de promover a eficiência do serviço público;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Exma. Senhora MARIA DO SOCORRO RESENDE MEIRELES, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação do
Município de Luzilândia, que adote as providências necessárias seguintes:
1) Proceder, no prazo de 60 (sessenta) dias, a elaboração de um plano fiscalizatório junto aos respectivos diretores das unidades
escolares do Município, sugerindo-se a adoção de medidas formais, como a abertura de PAD ou Sindicância Administrativa, se for
constatado alguma irregularidade na carga horária de professores e demais profissionais da educação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supra mencionados ou outros, bem como com relação ao ente público com
responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude da não abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou
Processo de Sindicância, quando for constatado ilegalidade ou irregularidade na conduta funcional de servidor público, podendo o
agente responsável pela instauração do respectivo procedimento ser responsabilizado por ato de improbidade (art. 11, II, da Lei
8.429/92), por omissão ao não praticar dever de ofício - Prevaricação Administrativa;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI, preferencialmente, por meio do e-mail ou WhatsApp da
Promotoria de Justiça de Luzilândia (primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br; WhatsApp: 86 8122-8724, o cronograma para o cumprimento da
recomendação, com envio da documentação hábil a provar o fiel cumprimento;
Em caso de não manifestação do acatamento desta Recomendação no prazo assinalado, presume-se a sua anuência, ainda que
implícita, diante de eventual silêncio do destinatário.
Encaminhe-se a presente Recomendação para publicação no diário eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP
Luzilândia - PI, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 07/2018 (000417-306/2018)
Objeto: Acompanhar a implementação da municipalização do trânsito no município de Luzilândia - PI.
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo autuado sob o n° 07/2018 para acompanhar a implementação da municipalização do trânsito no
município de Luzilândia - PI.
Esta Promotoria de Justiça instaurou o procedimento em questão para fomentar e acompanhar a implementação da municipalização do trânsito
no município de Luzilândia-PI. Tal iniciativa se deve ao fato de não estarem as ruas da cidade sinalizadas devidamente nem haver fiscalização do
trânsito no município.
Foram realizadas reuniões no âmbito desta Promotoria de Justiça, e uma audiência pública para tratar dos assuntos relacionados ao objeto do
presente procedimento.
Expedidos os ofícios nº 29/2020, 283/2020 e 309/2020.
Certidão incrustada nos autos informando que não houve resposta aos referidos expedientes.
Enfim, os autos vieram-me conclusos, eis que o prazo do procedimento está extrapolado.
É o breve relatório.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução (Res.) n.174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo
mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos."
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo se refere ao acompanhamento da implementação da
municipalização do trânsito no município de Luzilândia - PI.
Conforme análise detida dos autos, esta Promotoria de Justiça adotou algumas medidas extrajudiciais visando à implementação da
municipalização do trânsito no município.
No entanto, algumas questões estão pendentes, havendo a necessidade da Prefeitura Municipal encaminhar o projeto de sinalização das ruas,
incluindo a engenharia de trafego, e a realização do cadastro dos prestadores de serviço público de transporte individual de passageiros
(mototaxistas), incluindo os requisitos mínimos para tal serviço.
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é
imprescindível acompanhar e fiscalizar as ações atinentes à correta aplicação dos recursos do FUNDEB no Município de Joca Marques - PI,
PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o PA em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Res. n.174/2017 do CNMP:
Prorrogação do presente Procedimento por 01 (um) ano;
A Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, a prorrogação do PA em epígrafe;
Determino a REITERAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 309/2020. E caso não haja resposta dentro do prazo, façam-me os autos conclusos
para deliberação acerca da possibilidade de judicialização do objeto deste procedimento.
Registros necessários. Publique-se.
Luzilândia, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.13. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13263
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se o Sr. FRANCISCO SAMUEL LIMA
SILVEIRA da Decisão de Arquivamento proferida no bojo do Procedimento Administrativo nº 26/2019 (SIMP sob o n. 000613-228/2018),
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cujo dispositivo é o seguinte: "...Assim, entendo que o feito perdeu o seu objeto, inexistindo outras providências a serem adotadas pela 28ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, posto que doravante o supracitado Inquérito Policial passará a ser acompanhado por uma das Promotorias
de Justiça Criminais de Teresina-PI, razão pela qual PROMOVO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos nesta Promotoria de Justiça, com
posterior comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes do determinado no art. 13, § 4º da
Resolução nº 174 do CNMP. Cientifiquem-se o Sr. FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA, para, querendo, apresentar recurso contra esta
decisão de arquivamento. Após, em não sendo apresentado recurso, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando-se as
cautelas de praxe. Teresina-PI, 06 de Abril de 2020." E para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar
ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 02 dias do mês de
Setembro de 2020. Eu, Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão, Técnica Ministerial lotada na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se a Representante Legal do Eldorado
Country Clube, Sra. CONCEIÇÃO MARIA DE AMORIM BARBOSA e a Advogada Dra. JAMILE DE LIMA NERY (OAB/PI 7984), da Decisão
de Arquivamento proferida no bojo do Inquérito Civil nº 60/2017 (SIMP sob o n. 000138-029/2017), cujo dispositivo é o seguinte: "...Isto posto,
e não havendo outras providências a serem adotadas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, por perda do objeto,
determinando a remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do artigo 10, §1º da Resolução nº. 23/2007, do CNMP, para regular apreciação. Após, com a homologação de arquivamento pelo CSMP,
proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando-se as cautelas de praxe. Teresina-PI, 27 de janeiro de 2020." E para que chegue
ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado. Dado e passado
nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 02 dias do mês de Setembro de 2020. Eu, Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão, Técnica Ministerial
lotada na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se o Representante Legal das Lojas C&A
situadas na cidade de Teresina-PI, da Decisão de Arquivamento proferida no bojo do Inquérito Civil nº 33/2014 (SIMP sob o n. 000113029/2015), cujo dispositivo é o seguinte: "...Isto posto, ante a comprovação do cumprimento da recomendação expedida pelo Ministério Público,
com a garantia de acessibilidade à Lojas C&A, situada na Zona Centro de Teresina-PI, e tendo em vista que inexistem outras medidas a serem
adotadas por esta Promotoria de Justiça no bojo destes autos, determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, nos moldes do
determinado no Art. 10°, §§ 1° e 2º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, com a remessa dos autos ao CSMP - Conselho Superior do Ministério
Público Piauiense para fins de homologação. Notifique-se a empresa Investigada (Lojas C&A-Centro) sobre o teor desta Decisão,
preferencialmente via Diário Oficial do Ministério Público (Art. 10, § 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público),
para, querendo, apresentar recurso. Após, proceda-se à baixa no Sistema SIMP, observando-se as cautelas de praxe e, quando do retorno às
atividades presenciais, suspensas em razão da Pandemia do Novo Coronavirus, dê-se baixa no Livro físico de registro de inquéritos civis.
Teresina-PI, 19 de Junho de 2020." E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o
presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 02 dias do mês de Setembro de 2020. Eu,
Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão, Técnica Ministerial da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 13255
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 547/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora ANA PATRÍCIA SOARES, Técnica Ministerial,
matrícula nº 308, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, previstas anteriormente para ocorrer no período 23/03/2020 a
01/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 271/2020, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 23 de
março de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 548/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor DIEGO ALVES DE CARVALHO, Técnico Ministerial,
matrícula nº. 276, lotado junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, previstas anteriormente para ocorrer no período 23/03/2020 a
01/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 271/2020, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 23 de
março de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 549/2020
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 04 de setembro de 2020, à servidora comissionada KARINE SOCORRO LUZ REGO, Assessora de
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Promotoria de Justiça, matrícula nº 15692, lotada junto à 5ª Promotoria de Justiça de Picos/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 29/02/2020, sem que recaiam descontos sob o seu
auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 550/2020
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 03 (três) dias de folga, nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2020, à servidora comissionada MARIA IZADORA FARIAS DE
CARVALHO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15273, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Corrente/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 15 e 16/06/2019, sem
que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 551/2020
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 17 a 30 de agosto de 2020, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde ao comissionado RICARDO
ATILA GONCALVES LIMA FILHO, matrícula nº 15304, lotado junto à 1ª Promotoria de Caracol/PI, conforme perícia médica oficial, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de agosto de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 552/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO RUBIM
BROXADO, Técnica Ministerial, matrícula nº 16133, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, previstas anteriormente
para ocorrer no período 01 a 30/05/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020,
retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de maio de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 553/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada LARA MARIA SANTOS EULALIO
DANTAS, Assessora do Conselho Superior Ministério Público, matrícula nº 15106, lotada junto ao Gabinete do Presidente do Conselho Superior
do Ministério Público, previstas anteriormente para ocorrer no período 04/05 a 02/06/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes
ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de maio de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 554/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora MONALLYSA DUARTE DE OLIVEIRA, Técnica
Ministerial, matrícula nº 296, lotada no Núcleo das Promotorias Criminais de Floriano-PI, previstas anteriormente para ocorrer no período 02 a
31/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 02 de
março de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 555/2020
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 03 (três) dias de folga, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2020, à servidora comissionada ALBA VALÉRIA OLIVEIRA
BARRETO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15686, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/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 16/05 e
12/07/2020 , sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 02 de setembro de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

5. OUTROS
[]

5.1. 12ª ZONA ELEITORAL - PEDRO II13243
PORTARIA ELEITORAL Nº 05/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 12ª ZONA-PI PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº
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04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 12ª Zona Eleitoral(Pedro II), 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 188/2020, 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 os termos do Decreto n.º 19.164/2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 04,
com o fim 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 as medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, mantendo-se cópia em pasta apropriada;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos dos Municípios que compõem a 12ª Zona Eleitoral 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 acerca da Recomendação indicada no item "3";
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 Estado do Piauí, bem como no mural da sede das Promotorias de Justiça de
Pedro II, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pedro II, 01 de setembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral da 12ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 12ª ZONA/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 04/2020
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 12ª Zona Eleitoral (Pedro II), 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, relativamente o
processo eleitoral deste ano, especialmente alteração do calendário;
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
pertencentes a 12ª Zona Eleitoral:
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 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 somente realizem reuniões presenciais 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;
Página 57

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 712 Disponibilização: Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020 Publicação: Terça-feira, 8 de Setembro de 2020

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;
Que observem as regras sanitárias de combate à disseminação do coronavírus expedidas pelos governos federal, estadual e municipal.
Aguarda-se resposta aos termos do presente ato recomendatório por cinco dias, observando-se o endereço eletrônico joeliny.sousa@mppi.mp.br.
Seja encaminhada cópia da presente recomendação aos seguintes órgãos/autoridades:
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;
Cumpra-se.
PII, 01 de setembro de 2020
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral da 12ª ZE/PI

5.2. 53ª ZONA ELEITORAL - COCAL13245
Promotoria de justiça dA 53ª ZONA ELEITORAL EM cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone: (86) 3362 1211 - e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 025/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 003/2020
SIMP Nº 000012-200/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu presentante abaixo assinado, em exercício na 53ª Zona Eleitoral em Cocal(PI), no uso de suas
atribuições legais e na forma disposta nos arts. 37, §1º, e 127, da Constituição Federal; Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie, e;
CONSIDERANDO 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 nº 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 nº 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 as convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os Partidos
respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente à Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE nº 23.609/2019, que disciplina os
procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (art. 2° da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n. 600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que, no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, §§ 4º e 6º
e art. 48, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido
em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do
partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22 da LC 64/90, quando detectado antes da
diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for detectado após a
diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392, de 04/10/2019; na
Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 8 (oito anos) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos
Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto atualizadas de cada
um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE
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nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09/2020, instruídos eletronicamente
com vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
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 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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, contribuindo para evitar atos viciosos nas eleições e o tumulto do processo eleitoral, especialmente no processo de escolha e
registro de candidaturas por Partidos e Coligações;
RESOLVE RECOMENDAR (art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser
escolhidos em convenção) pertencentes à 53ª Zona Eleitoral (Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI):
1) Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Em regra, a consulta está disponível no site do respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos"; ou em contato com mesmo Tribunal;
2) Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher, nos
termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/DF;
3) Observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, mantendo estas porcentagens durante
todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições, sob pena de indeferimento ou
cassação de todos os candidatos do respectivo partido, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
4) Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% do gênero minoritário, calculando esse percentual sobre o número total de
candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
5) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser
objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
6) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 3 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva
campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
7) Só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019)
e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019), notadamente aquelas previstas
no art. 14, § 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada
pela Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da
situação jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de
candidatura indeferido, pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema
proporcional, prejudicando, assim, o próprio Partido;
8) Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, § 3º ao 9º
e no art. 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo
CANDex à Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
9) Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE nº 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, § 5º e § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo,
salvo nova previsão do TSE em razão da pandemia de Covid-19;
10) Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC a certidões de objeto atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
11) Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização,
com fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
12) Diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação
necessária para preencher e instruir o DRAP e o RRC (arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019). Quanto ao DRAP do partido, merece
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27, da mesma Resolução, que
contém um rol de informações e documentos que serão necessários;
13) Mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados
eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos
responsáveis e guardados até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais. Permanecendo a obrigação em caso de
ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o
respectivo trânsito em julgado. Inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das
informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e § 1º ao 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019);
14) Orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir
de 27 de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e
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gastos de campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n º 23.607/2019, sob pena de multas
eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
15) Em razão da atual pandemia de COVID-19, evitem aglomerações, realizando convenções preferencialmente virtuais, bem como observem
as diretrizes para sua realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
16) Evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas, e caso não seja possível, que seja feito com as devidas precauções de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19), com uso de
máscara de proteção facial; distanciamento físico mínimo de 2 metros entre as pessoas; uso de álcool em gel e demais medidas estabelecidas no
Protocolo Específico nº 044/2020. No tocante à realização de carreatas fica esclarecido que não pode haver transporte de pessoas nas
carrocerias dos veículos, bem como, aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
17) Caso optem em fazer convenções e reuniões presenciais, observem a regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto
das máscaras e da higienização das mãos por todos os participantes;
18) 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 da 53ª Zona Eleitoral 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;
4) À Câmara de Vereadores e ao representante da OAB local.
Expedientes Necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cocal (PI), 03 de setembro de 2020
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor Eleitoral da 53ª ZE/PI
(assinado digitalmente)
Promotoria de justiça dA 53ª ZONA ELEITORAL EM cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PORTARIA ELEITORAL Nº 003/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 003/2020
SIMP Nº 000012-200/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu presentante abaixo assinado, em exercício na 53ª Zona Eleitoral em Cocal(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-SarsCov-2), 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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas
Eleições 2020;
RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de
escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020, com o devido cumprimento do Pacto pela Retomada
Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pelo Decreto Estadual nº 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;
A expedição de RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) dos municípios que compõem a 53ª Zona Eleitoral em Cocal(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;
A expedição de ofício notificando todos os partidos políticos, coligações e candidatos pertencentes aos municípios abrangidos pela 53ª Zona
Eleitoral do Piauí (Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI) acerca da Recomendação indicada no item "3";
A nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cocal (PI);
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 Promotoria de Justiça de Cocal (PI), a fim de
conferir a publicidade exigida;
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cocal (PI), 03 de setembro de 2020.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor Eleitoral da 53ª ZE/PI
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5.3. 3ª ZONA ELEITORAL - PARNAÍBA13246
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
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;
CONSIDERANDO que o Comitê de Operações Emergenciais (COE) Ampliado aprovou, no dia 01/09/2020, novas deliberações relacionadas a
atividades profissionais, econômicas e educacionais, atingidas pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus em âmbito estadual.
(ACRESCENTADO)
CONSIDERANDO que a referida audiência tratou ainda do regramento necessário para a realização de reuniões de cunho político-partidário,
com vistas às eleições municipais. O posicionamento do COE é pelo limite de até cem pessoas neste tipo de encontro, mesmo número
admitido em eventos culturais e sociais de pequeno porte. (ACRESCENTADO)
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, 04 de setembro de 2020.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor Eleitoral da 3ª ZE/PHB-PI

5.4. 61ª ZONA ELEITORAL - FLORIANO13249
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 05/2020
(PAE - 000006-224/2020)
RECOMENDAÇÃO aos ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PRÉ-CANDIDATOS e
CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a observância, durante a veiculação de
quaisquer espécies de propaganda eleitoral na televisão, relativamente às eleicoes de 2020, tanto na exibicão em rede, quanto nas
insercoes de 30 e 60 segundos, da obrigatoriedade legal quanto a utilizacão simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da
subtitulação por meio de legendas, janela com intérprete de Libras e audiodescrição, sob pena de adoção, incontinenti, de medidas
judiciais e extrajudiciais pertinentes.
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, IX da Constituição Federal, 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, 72 e 77, da Lei Complementar Federal nº 75/93, 24, VI, 27, § 3º do Código
Eleitoral c/c o 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, com a adoção de
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias ao exercício de suas funções constitucionais;
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 Constituição Federal alçou a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos da República Federativa do
Brasil, tendo como um dos seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO que a Convencão Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada no Brasil com status de norma
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constitucional - estabelece, em seu art. 9º, o conceito de acessibilidade social, obrigando o Estado e a sociedade civil a "possibilitar às pessoas
com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida", e adotar "medidas apropriadas para
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros servicos e instalacoes
abertos ao publico ou de uso publico";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 21 da referida Convencão, os Estados partes devem adotar "todas as medidas apropriadas para
assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar,
receber e compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas
de comunicacão de sua escolha." Nesse sentido, devem "aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille,
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com
deficiência" (alínea "b") e "reconhecer e promover o uso de língua de sinais" (alínea "e");
CONSIDERANDO que o art. 76, § 1º, inciso III, da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), ao regular o Direito à Participacão na Vida
Publica e Política, assegura à pessoa com deficiência o direito de votar e ser votada, inclusive com a garantia que os pronunciamentos oficiais,
a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam pelo menos os recursos elencados
no art. 67, da própria LBI;
CONSIDERANDO que o art. 67 da mencionada LBI estabelece que os servicos de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos
recursos de subtitulacão por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescricão, dentre outras,
que possuem caráter cumulativo;
CONSIDERANDO que a Resolucão TSE n. 23.610/2019, que dispoe sobre a propaganda eleitoral, utilizacão e geracão do horário gratuito e
condutas ilícitas, em seu art. 48, § 4º, estabelece que a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros recursos,
subtitulacão por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescricão;
CONSIDERANDO que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida legalmente como o sistema linguístico adequado a propiciar a
comunicacão entre pessoas com deficiência auditiva (Lei n. 10.436/2002);
CONSIDERANDO que a audiodescricão é o recurso que consiste em uma faixa narrativa adicional, com descricão clara e objetiva de todas as
informacoes entendidas visualmente e que não estão contidas nos diálogos, o qual se destina a ampliar a compreensão das pessoas com
deficiência visual;
CONSIDERANDO que a acessibilidade, de acordo com a Convencão da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (preâmbulo, letra
v), é de suma importância no que concerne aos meios físico, social, econômico e cultural, à saude, à educação e à informação e comunicacão,
que possibilita às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, o que, por via de regra, obriga
a todos, inclusive aos partidos políticos, a garantir o pleno acesso às informacoes indispensáveis para que as pessoas com deficiência possam
exercer plenamente o ius civitatis.
CONSIDERANDO a existência do PAE nº 000006-224/2020, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar todos os atos referentes à propaganda
eleitoral, bem como garantir a lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais de Floriano, inclusive em face da situação de
emergência em saúde pública em âmbitos internacional, nacional e estadual, declarada em 2020, decorrente da pandemia do COVID-19
(Coronavírus), sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente,
RESOLVE RECOMENDAR aos ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PRÉ-CANDIDATOS e
CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a observância, durante a veiculação de
quaisquer espécies de propaganda eleitoral na televisão, relativamente às eleicoes de 2020, tanto na exibicão em rede, quanto nas
insercoes de 30 e 60 segundos, da obrigatoriedade legal quanto a utilizacão simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da
subtitulação por meio de legendas, janela com intérprete de Libras e audiodescrição, sob pena de adoção, incontinenti, de medidas
judiciais e extrajudiciais pertinentes.
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, 04 de setembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor Eleitoral - 61ª ZE

5.5. 59ª ZONA ELEITORAL - CRISTINO CASTRO13254
PORTARIA ELEITORAL Nº 05/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 59ª Zona Eleitoral na Comarca de
Cristino Castro (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-SarsCov-2), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
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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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas
Eleições 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de
candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020, com o devido 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 à 59ª Zona Eleitoral de Cristino Castro (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 à 59ª Zona Eleitoral do
Piauí (Alvorada do Gurgueia, Cristino Castro, Palmeira do Piauí e Santa Luz) acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro;
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 Promotoria de Justiça de Cristino Castro, a fim
de conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
Cristino Castro (PI), 03 de setembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor Eleitoral
59ª ZE/PI

5.6. 16ª ZONA ELEITORAL - UNIÃO13257
P.A. ELEITORAL Nº 03/2020/MPE16ZEPI
Assunto: ACOMPANHAR ALIMENTAÇÃO DO SISCONTA
SIMP Nº 000006-147/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado por esta Promotoria Eleitoral com finalidade de requisitar informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores que compõem a 16ª Zona Eleitoral para facilitar a atuação do Ministério Público Eleitoral na análise dos registros de
candidaturas das eleições de 2020.
Foram expedidos Ofícios aos Presidentes das Câmaras Municipais de Lagoa Alegre e União, bem como aos Prefeitos dos referidos municípios
que constituem a 16ª Zona Eleitoral, havendo nos autos comprovantes de encaminhamento dos expedientes aos endereços eletrônicos dos
referidos órgãos públicos.
Apenas a Câmara municipal de Lagoa Alegre comunicou a esta Promotoria eleitoral sobre o fornecimento das informações junto ao Sisconta
Eleitoral, conforme certidão e peças acostadas nos autos eletrônicos.
A Prefeitura de União/PI comunicou por ofício a inexistência de decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade no âmbito do executivo
municipal.
É o relatório.
O SISCONTA Eleitoral (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais) é um banco de dados, integrante de uma ferramenta tecnológica/digital
desenvolvida pela Coordenadoria do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) e a Secretaria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria-Geral da República com a finalidade de auxiliar a atuação no âmbito eleitoral do Ministério Público brasileiro.
O sistema precisa de informações de órgãos públicos, dentre eles, Prefeituras e Câmaras municipais que ao inserirem no SISCONTA suas
decisões político/administrativas com repercussões eleitorais (potencialmente geradoras de inelegibilidade) garantem maior transparência de
dados e são indispensáveis para eventual impugnação de registro de candidatura pelos membros do Ministério Público Eleitoral.
Diante da grande utilidade do SISCONTA para atuação desta Promotoria Eleitoral , sobretudo no corrente ano eleitoral, foi instaurado o corrente
Procedimento Administrativo com a finalidade de oficiar Prefeituras e Câmaras Municipais de União e Lagoa Alegre solicitando a colaboração
deste órgãos para alimentar o sistema no intuito de colacionar informações que possam embasar eventuais impugnações de registro de
candidaturas e assim agilizar o trabalho desta Promotoria no momento oportuno de análise dos registros das candidaturas eleitorais dos dois
municípios da 16ª Zona Eleitoral do Piauí.
Destaca-se que não há lei ou outro ato normativo que obrigue órgãos e poderes públicos a disponibilizar informações no SISCONTA, sendo as
solicitações expedidas pelo Ministério Público Eleitoral um mero pedido de colaboração amparado na supremacia do interesse público e
transparência. Logo, não há responsabilização de agentes públicos diante de eventuais desídias na alimentação do SISCONTA.
Havendo nos autos comprovantes da expedição de Ofícios e a certeza de que os órgãos oficiados receberam o pedido de apoio, entendo que o
corrente procedimento atingiu a finalidade pretendida.
Por fim, nada obsta que os órgãos oficiados promovam, ao longo deste ano, cadastro de suas informações no SISCONTA, sendo que a ausência
de informações deles dispostas não afetará os trabalhos desta Promotoria Eleitoral que, ao tempo da análise dos registros de candidaturas,
poderá obter informações potenciadoras de inelegibilidades por outros meios.
Isto posto, pelos fundamentos expostos, a Promotoria Eleitoral da 16 ª ZE/PI promove o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo
eleitoral nº 03/2020/MPE16ZEPI (SIMP 000006-147/2020) diante do atingimento de sua finalidade.
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Encaminhe cópia desta promoção de arquivamento ao Procurador-Regional Eleitoral do Piauí, para fins de conhecimento, com fulcro no art. 81
da Portaria PGR-PGE 01/2019.
Publique-se no DOEMPPI para fins de publicidade.
Registre-se no SIMP, dando baixa definitiva do protocolo.
Cumpra-se.
União, 04 de setembro de 2020.
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça

5.7. 94ª ZONA ELEITORAL - OEIRAS13262
PORTARIA ELEITORAL Nº 05/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 94ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 94ª 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;
Expedição de RECOMENDAÇÃO aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção) dos
municípios que compõem a 94ª 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 94ª Zona Eleitoral do
Piauí (MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ/PI, COLÔNIA DO PIAUÍ/PI, SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ e SÃO MIGUEL DO FIDALGO/PI),
acerca da Recomendação indicada no item "3".;
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 comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional Eleitoral.
Nomeio, sob compromisso, a Sra. Rosimária Meneses do Nascimento (Mat. 15.253) para secretariar os trabalhos deste procedimento.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 02 de setembro de 2020.
JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor Eleitoral da 94ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 94ª 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 94ª 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
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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 94ª Zona Eleitoral (Cajazeiras do Piauí/PI, Colônia do Piauí/PI, São Francisco do Piauí e São Miguel do Fidalgo/PI):
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 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, 02 de setembro de 2020.
JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor Eleitoral da 94ª ZE/PI
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