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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13273
PORTARIA PGJ/PI Nº 1589/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0015.0005087/2020-67,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada nos anexos I e II da presente Portaria.
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 I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE SETEMBRO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

2ª Promotoria de Justiça de Altos

Alanna Bruna Paixão de Sousa

06

1ª Promotoria de Justiça de União

Durvalino Da Silva Barros Neto

07

2ª Promotoria de Justiça de União

Silaylla Maria Amorim Rodrigues

12

Promotoria de Justiça de Água Branca

Ana Carolina de Araújo Silva

13

Promotoria de Justiça de Alto Longá

Bruno Costa de Padua

19

Promotoria de Justiça de Barro Duro

Brenda Macedo Correia

20

Promotoria de Justiça de Beneditinos

Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira

26

Promotoria de Justiça de Demerval Lobão

Maria do Carmo Arcanjo Silva

27

Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil

Geovanna Isabel Carvalho Belo

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE SETEMBRO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

06

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

07

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

12

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Agostinho Vieira de Souza Neto

13

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Agostinho Vieira de Souza Neto

19

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Juliana da Silva Santos

20

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

26

Promotoria Regional de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesario Leal

27

Promotoria Regional de Bom Jesus

Railson Trindade Fonseca

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Lindinalva de Moura Sousa

06

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Marina Lima da Costa Araujo

07

1ª Promotoria de Justiça de Barras

Lindinalva de Moura Sousa

12

2ª Promotoria de Justiça de Barras

Erica Micaele da Silva Nascimento

13

2ª Promotoria de Justiça de Barras

Wesley Alves Resende

19

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí

Paulo Victor Lima Batista

20

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí

Rayssa Fernandes Lima

26

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Vanessa Cristina de Lima Verissimo Silva

27

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Etivaldo Antao de Sousa

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos
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06

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

07

Promotoria de Justiça de Regeneração

Luiz Augusto Soares dos Santos

12

Promotoria de Justiça de Amarante

Nilson Castro Neto

13

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

19

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

20

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

26

Promotoria de Justiça de Itaueira

Francisco de Assis Carvalho Junior

27

Promotoria de Justiça de Itaueira

Barbara Conceição Melo da Silva Nunes

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

06

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

07

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Keila Cristina de Sousa Silva

12

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Rafaela Ribeiro Ferreira

13

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Rafaela Ribeiro Ferreira

19

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo

20

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo

26

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra

27

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

06

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

07

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Tamio Nairio Ferreira de Azevedo

08

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

12

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca e Sousa

13

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mario Henrique Fonseca e Sousa

19

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Gildeone Ribeiro dos Santos

20

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lara Cruz Miranda da Silva

26

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruno Galisa de Oliveira

27

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Bruce Kevin Souza de Franca

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Padre Marcos

Luana Sousa Sobrinho

06

Promotoria de Justiça de Padre Marcos

Luana Sousa Sobrinho

07

Promotoria de Justiça de Padre Marcos

Luana Sousa Sobrinho

12

Promotoria de Justiça de Simões

Jose Rennan de Lima Santana

13

Promotoria de Justiça de Simões

Macirajara Silva Novais

19

Promotoria de Justiça de Paulistana

Taires Oliveira Borges

20

Promotoria de Justiça de Paulistana

Erica Ravenne Oliveira Santos Sousa

26

Promotoria de Justiça de Inhuma

Lucenia da Silva Lima

27

Promotoria de Justiça de Inhuma

Antonio Diego da Silva Lima

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luesla Paula Campos Gomes de Sá

06

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Joao Victor Da Costa Ribeiro
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07

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri

Luesla Paula Campos Gomes de Sá

12

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Gabriella Rocha Gomes

13

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Ingrid Maria Fernandes de Menezes Castro

19

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Amanda Guedes dos Reis Monteiro

20

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Raylane Mirelle Sampaio Sales

26

Promotoria de Justiça de Batalha

Valeria Maria Fontenele de Oliveira

27

Promotoria de Justiça de Batalha

Hugo Soares Santos

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araujo Landim Passos Lessa

06

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valeria Oliveira Barreto

07

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araujo Landim Passos Lessa

12

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

13

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

19

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

20

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Joao Marcos Oliveira Costa

26

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Carla Adriana Mesquita Costa

27

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Vanessa Almeida Mendes

PORTARIA PGJ/PI Nº 1564/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃo, titular da 17ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 11ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de setembro de 2020, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1600/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
requerimento da Assessora de Planejamento e Gestão, Dra. Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes, por meio do Ofício nº
36/2020/APG/MPPI, protocolo e-doc nº 07010084945202058,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, constituírem Comissão Técnica para a execução do projeto
"Gestão de Custos do MPPI":
NOME

CARGO/FUNÇÃO

Clériston de Castro Ramos

Analista Ministerial - Assessor de Gestão Orçamentária (Coordenador da Comissão)

Denis Rodrigues de Lima

Coordenador de Contabilidade e Finanças

Juliano Ítalo da Cunha Monte

Chefe de Divisão da Assessoria de Planejamento e Gestão

Lícia Alencar Botelho

Assessora de Cerimonial

Lourenço Vieira Lima

Analista Ministerial - Coordenadoria de TI

Rosângela da Silva Santana

Coordenadora de Recursos Humanos

Thiago Nogueira de Sousa Martins Almeida

Técnico Ministerial da Coordenadoria de Apoio Administrativo

Vicente Oliveira Miranda Filho

Assessor da Procuradora-Geral de Justiça

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1601/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a Portaria PGJ 1592/2020,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA, titular da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 11 de setembro a 09 de dezembro de 2020, em razão da
licença-prêmio do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMP RA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1602/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES, titular da 14ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 18ª Procuradoria de Justiça, de 14 a 28 de setembro de 2020, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMP RA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1604/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0752291-60.2020.8.18.0000,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES para acompanhamento da audiência de instrução referente ao
Processo Administrativo Disciplinar nº 0752291-60.2020.8.18.0000, a ser realizada no dia 22 de setembro de 2020, às 08h30, na sala de reuniões
da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - 3º andar.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1605/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 258/2020/CLC, no Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0004580/2020-47,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para fiscalizar o recebimento do objeto do contrato firmado
entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
06.224.118/0001-80 (Contrato nº 21/2020), cujo objeto é a contratação de empresa especializada, sob demanda, para realização de manutenção
predial no edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1606/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PLÍNIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no
Procedimento Preparatório nº 02/2019 (SIMP nº 001892/019/2018), revogando-se a Portaria PGJ nº 771/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI13264
PORTARIA N° 63/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do presentante legal subscritor, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no Art. 129 da Constituição da Federal, nos Arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal nº
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e no Art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, na forma do Art. 8º, inciso I, da Resolução
n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que no bojo do Inquérito Civil nº 13/2020 (Protocolo SIMP nº 000064-138/2020) foram celebrados os Termos de Ajustamento
de Conduta nº 01/2020 e 02/2020;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para o acompanhamento do cumprimento das cláusulas dos Termos de
Ajustamento de Conduta nº 01/2020 e 02/2020 celebrados no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Barras.
Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como que seja dada
publicidade a ela;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Aguarde-se na Secretaria Ministerial a juntada dos comprovantes de pagamento do valor devido a título de compensação pelo dano ambiental
até o dia 10 de cada mês, transcorrido o prazo sem a sua apresentação pelos compromissários, notifique-nos para que supram a falta;
5. transcorrido o prazo total de 65 (sessenta e cinco) dias fornecido aos compromissários para elaboração e protocolo do PRAD junto à SEMAR,
notifique-nos também para que apresentem os respectivos comprovantes de protocolo;
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 3 de setembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
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Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

2.2. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13265
PORTARIA N° 14/2020 - 25ª PJ Teresina, 04 de setembro de 2020
SIMP: 000017-339/2020 Procedimento Administrativo nº 13/2020
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 tem 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 Prestação de Contas da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS
SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ referente ao ano de 2019.
CONSIDERANDO o interesse da referida Fundação em prestar contas e regularizar sua situação, com o subsequente arquivamento e baixa do
processo judicial de extinção desta fundação.
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo SIMP n° 000017-339/2020, relativamente à entidade mencionada, com o fito de analisar a
prestação de contas, as condições atuais de seu funcionamento e seu patrimônio, a viabilidade de sua continuação e as eventuais
responsabilidades de eventual malversação do patrimônio social, bem como desrespeito às normas estatutárias, determinando, de início, as
seguintes providências:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2019.
c) 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
PORTARIA N° 15/2020 - PJFEIS Teresina, 04 de setembro de 2020
SIMP: 000018-339/2020 Procedimento Administrativo nº 14/2020
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 tem 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 Prestação de Contas da FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA
PAZ referente ao ano de 2019.
CONSIDERANDO o interesse da referida Fundação em prestar contas e regularizar sua situação, com o subsequente arquivamento e baixa do
processo judicial de extinção desta fundação.
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo SIMP n° 000018-339/2020, relativamente à entidade mencionada, com o fito de analisar a
prestação de contas, as condições atuais de seu funcionamento e seu patrimônio, a viabilidade de sua continuação e as eventuais
responsabilidades de eventual malversação do patrimônio social, bem como desrespeito às normas estatutárias, determinando, de início, as
seguintes providências:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2019.
c) 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

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13266
Portaria nº /2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000370-237/2019 em Procedimento Administrativo nº 000370-237/2019.
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 000370-237/2019 para acompanhar as etapas de realização do certame para
investidura de servidores públicos em cargos públicos no município de Bela Vista do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
II- Considerando a existência do Procedimento Administrativo nº 000371- 237/2019 que tem como objeto acompanhar a realização do concurso
em Bela Vista do Piauí, determino o apensamento deste procedimento ao Procedimento retro mencionado;
- 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 se afixe no mural da Promotoria do Fórum local;
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- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
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
Portaria nº /2019
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000388-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 000388-237/2019.
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 000388-237/2019 para apurar a omissão na disponibilização e divulgação, por meios
eletrônicos de acesso ao público, das informações exigidas em lei para fins de transparência da gestão política em São Francisco de Assis do
Piauí.
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;
- Encaminhando-se cópia do checklist de fls. 88/93v, expeça-se ofício ao Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí/PI, a fim de que,
no prazo de 10 (dez) dias, informe o interesse em celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de adequar o
portal da transparência do município aos ditames legais. Cientifique-lhe que referidas cláusulas podem ser discutidas em reunião designada para
tanto.
- 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

2.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS-PI13267
PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO 20.2020
Protocolo nº 000096-292/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 20/2020 instaurado para acompanhar a regulamentação, pelos municípios de Padre Marcos, Belém
do Piauí, Francisco Macedo e Vila Nova do Piauí, do horário de funcionamento de seus respectivos Conselhos Tutelares no período de pandemia
do COVID - 19.
Após a instauração do referido procedimento administrativo, este órgão expediu RECOMENDAÇÃO aos Municípios de Padre Marcos, Belém
do Piauí, Francisco Macedo e Vila Nova do Piauí, para que regulamentassem o horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de
pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota Técnica n° 03/2020 do CAODIJ.
Respostas colacionadas aos autos do Procedimento Administrativo.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria reservada à lei (art. 134 do ECA). Diante dessa normativa, não pode ser estabelecido
por meio de regimento interno ou portaria do Conselho Tutelar.
Em que pese a situação de pandemia da COVID-19, nem mesmo nessa situação o Colegiado está autorizado a deliberar seu horário de
funcionamento. Tal matéria deverá ser abordada pela municipalidade, uma vez que o Conselho Tutelar integra a Administração Pública
local. Reafirma-se que a autonomia, característica do Conselho Tutelar, prevista no art. 131 do ECA, vem sendo entendida, como técnico funcional e não administrativa.
A Constituição Federal concebeu os municípios como entes federativos, dotando-os de autonomia, autogoverno e auto-organização. Desse
modo, compete ao município, dispor sobre o funcionamento administrativo de seus órgãos integrantes, inclusive em tempos de crise
como a que ora se vislumbra.
É bem sabido que foi editada a Lei Federal n° 13. 979, de 06 de fevereiro de 2020, prevendo a tomada de decisões de combate ao COVID-19. No
entanto, em nenhum dispositivo do texto legislativo há referência ao funcionamento dos órgãos, em razão do respeito à autonomia administrativa
dos entes federativos e dos poderes.
Diante disso, permanece a competência do Poder Executivo Municipal para dispor do horário de funcionamento dos órgãos da municipalidade,
em razão da epidemia do COVID-19, principalmente em razão do exercício do Poder de Polícia, definido pelo art. 78 do Código Tributário
Nacional.
Caso o município adote horário diferenciado para os órgãos no período da epidemia, essa decisão abarcará o Conselho Tutelar, pois, como dito,
esse integra a Administração Pública local.
No entanto, chama-se a atenção para a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, na forma de sobreaviso, uma vez que um dos
princípios que regem o seu funcionamento é a não interrupção do atendimento à população (art. 19 da Resolução n° 170 do CONANDA), para
atender os casos graves de violação de direitos de crianças que surgirem no período.
Chama-se ainda a atenção para a necessidade de o conselheiro tutelar adotar as medidas de prevenção à COVID-19, conforme orientações das
autoridades sanitárias, procurando, nos atendimentos evitar o contato direto com usuários, salvo necessidade excepcional. Recomenda-se
também, observar a situação de saúde da criança ou adolescente atendido e, havendo necessidade, acionar o serviço de saúde.
Dessa forma, diante da competência do município para regular o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, e dos demais órgãos, durante o
período da pandemia da COVID-19, devendo o respectivo conselho tutelar acionar o ente municipal para tanto, conforme orientação da
Associação Estadual de Conselheiros do Estado - ACONTEPI, promove-se o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma
dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, porque o procedimento foi instaurado em face de dever de
ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Após, comunique-se ao E. Conselho Superior do Ministério Público, com cópia da presente decisão, via e-doc.
Por fim, dê-se baixa definitiva nos autos.
Expedientes necessários.
Padre Marcos-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO 11.2020
Protocolo nº 000070-292/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 11/2020 instaurado para acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação
escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia do COVID-19 no município de Padre Marcos - PI.
Após a instauração do referido procedimento administrativo, este órgão expediu a RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020, em data de 21/04/2020, ao
Secretário de Educação do município de Padre Marcos-PI, para que, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e com fulcro na Nota Técnica Conjunta nº 02/2020/CAODEC/CACOP/MPPI, prosseguissem:
A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial aqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão-alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas recomendadas
pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda ou a destinação
para finalidade diversa dos bens ofertados;
Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento
de tal benefício;
Que a(o) Secretária(o) de Educação do município de Padre Marcos - PI realize o efetivo controle da alimentação escolar devidamente entregue,
no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
Que em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregue as
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de improbidade
administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92;
Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação que o caso exige, visando a aquisição dos insumos necessários para a continuidade do
fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em estoque, para que tão logo se iniciem as
atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia coronavírus (COVID-19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do
art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço de
mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal; art.
1228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei nº 8.080/90. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução deve ocorrer em
procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante fixação do justo preço, que deve ser posteriormente pago ao particular.
Respostas colacionadas aos autos do Procedimento Administrativo, ao tempo em que acataram integralmente a presente recomendação e
encaminharam os documentos comprobatórios.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público / Cleber
Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. -4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978) assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais"
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
(STF - AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso)
(TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019).Fica
dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, porque o procedimento foi instaurado em face de dever de ofício
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(art. 13, § 2º, da mesma norma).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa.
Vê-se que o problema levantado - distribuição da merenda escolar - fora solucionado, através da elaboração de planos de contingência, tendo o
Município adotado as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Por fim, dê-se baixa definitiva nos autos.
Expedientes necessários.
Padre Marcos-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO 12.2020
Protocolo nº 000071-292/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo nº 12/2020, instaurado para acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação
escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia da COVID-19 no município de Francisco Macedo - PI.
Após a instauração do referido procedimento administrativo, este órgão expediu a RECOMENDAÇÃO Nº 03/2020, em data de 21/04/2020, ao
Secretário de Educação do Município de Francisco Macedo-PI, para que, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e com fulcro na Nota Técnica Conjunta nº 02/2020/CAODEC/CACOP/MPPI, prosseguissem:
A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial aqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão-alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas recomendadas
pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda ou a destinação
para finalidade diversa dos bens ofertados;
Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento
de tal benefício;
Que a(o) Secretária(o) de Educação do município de Padre Marcos - PI realize o efetivo controle da alimentação escolar devidamente entregue,
no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
Que em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregue as
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de improbidade
administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92;
Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação que o caso exige, visando a aquisição dos insumos necessários para a continuidade do
fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em estoque, para que tão logo se iniciem as
atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia coronavírus (COVID-19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do
art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço de
mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal; art.
1228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei nº 8.080/90. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução deve ocorrer em
procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante fixação do justo preço, que deve ser posteriormente pago ao particular.
Respostas colacionadas aos autos do Procedimento Administrativo, ao tempo em que o Município acatou integralmente a presente
recomendação e encaminhou os documentos comprobatórios.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público / Cleber
Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. -4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978) assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais"
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
(STF - AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
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Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso)
(TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019).Fica
dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, porque o procedimento foi instaurado em face de dever de ofício
(art. 13, § 2º, da mesma norma).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa.
Vê-se que os problemas levantados - distribuição da merenda escolar - fora solucionado, através da elaboração de planos de contingência, tendo
o Município adotado as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Por fim, dê-se baixa definitiva nos autos.
Expedientes necessários.
Padre Marcos-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO 14.2020
Protocolo nº 000073-292/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo nº 14/2020, instaurado para acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação
escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia do COVID-19 no município de Vila Nova do Piauí- PI.
Após a instauração do referido procedimento administrativo, este órgão expediu RECOMENDAÇÃO Nº 05/2020, em data de 21/04/2020, ao
Secretário de Educação do Município de Vila Nova do Piauí-PI, para que, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e com fulcro na Nota Técnica Conjunta nº 02/2020/CAODEC/CACOP/MPPI, prosseguissem:
A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origemfinanceira) durante o período de suspensão das aulas, em especial aqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
serviabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão-alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas recomendadas
pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda ou a destinação
para finalidade diversa dos bens ofertados;
Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento
de tal benefício;
Que a(o) Secretária(o) de Educação do município de Padre Marcos - PI realize o efetivo controle da alimentação escolar devidamente entregue,
no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
Que em relação aosalimentosperecíveisque excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregue as famílias
dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
Que não seja utilizada tal distribuição parapromoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de improbidade
administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92;
Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação que o caso exige, visando a aquisição dos insumos necessários para a continuidade do
fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em estoque, para que tão logo se iniciem as
atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia coronavírus (COVID-19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do
art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço de
mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal; art.
1228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei nº 8.080/90. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução deve ocorrer em
procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante fixação do justo preço, que deve ser posteriormente pago ao particular.
Resposta colacionada aos autos do Procedimento Administrativo, ao tempo em que o Município acatou integralmente a presente recomendação
e encaminhou os documentos comprobatórios.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público / Cleber
Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. -4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978), assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais"
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
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O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
(STF - AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso)
(TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019).Fica
dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, porque o procedimento foi instaurado em face de dever de ofício
(art. 13, § 2º, da mesma norma).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa.
Vê-se que os problemas levantados - distribuição da merenda escolar - fora solucionado, através da elaboração de planos de contingência, tendo
o Município adotado as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Por fim, dê-se baixa definitiva nos autos.
Expedientes necessários.
Padre Marcos-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)

2.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13268
INQUÉRITO CIVIL n.º 01/2020
SIMP Nº 000124-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil nº 01/2020 instaurado com o objetivo de investigar repasse aos agentes comunitários de saúde das verbas federais
pertinentes ao incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ)
referentes aos anos de 2014 e 2015, em São José do Divino.
Declara o noticiante que não recebe o material básico para exercício de suas atividades e que o município recebe a verba federal, mas não
realiza o devido repasse aos agentes.
Em sede de diligências iniciais, oficiou-se a municipalidade para se manifestar sobre os fatos relatados na denúncia.
Em resposta, o Prefeito de São José do Divino afirma que a legislação que institui o Incentivo Variável de Qualidade e Inovação vinculado ao
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica foi sancionada em agosto de 2016 e que após a edição legislativa o
pagamento do incentivo vem sendo observado, na forma da lei.
Requisitou-se, então, ao município, através do ofício 191/2019, informações sobre o recebimento de tais verbas e seus repasses, relativos aos
anos de 2014 e 2015.
Em resposta, à fl. 98, a Prefeitura informou que no ano de 2014 as verbas foram devidamente repassadas aos servidores conforme folhas de
pagamento juntadas ao procedimento, mas com relação ao ano de 2015, tais valores foram gastos com a compra de equipamentos para as UBS,
valores posteriormente compensados aos servidores com pagamento de incentivos por meio de recursos do FPM (documentos comprobatórios
juntados às fls. 99/146 dos autos).
Consta à fl. 149 dos autos, o termo de declaração do noticiante, datado de 28 de novembro de 2019, relatando que o problema se encontra
regularizado.
Parecer do CACOP, que repousa às fls. 153 a 164 dos autos, o qual se posicionou pela legalidade da compensação financeira ocorrida nos anos
de 2014 e 2015.
É o necessário.
Fundamento.
Assim, não há fundamento para a propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no âmbito da competência do Órgão
Ministerial, pois, o objeto de investigação deste procedimento encontra-se regularizado, o que se faz provar pela própria declaração do noticiante
constante à fl. 149 dos autos.
Além disso, consta nos autos parecer do CACOP, conforme relatado, afirmando não haver ilegalidade nos atos do Prefeito Municipal de São José
do Divino.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, o que faço com fundamento no artigo 06, § 2º, da
Resolução nº 179/2017.
Remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Comunique-se aos noticiantes sobre a presente decisão.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 25 de março de 2020.
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MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.6. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13274
PROTOCOLO SIMP: 000071-344/2020
NOTÍCIA DE FATO - AUSÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS PERANTE A 3ª VARA CRIMINAL DE TERESINA - NÃO COMPROVAÇÃO ARQUIVAMENTO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
ART. 4º, I, DA RESOL. º 174/2017
Cuida-se de Notícia de Fato encaminhada pelo magistrado titular da 3ª Vara Criminal de Teresina, Sr. João Antônio Bittencourt Braga Neto, em
que apresenta o quadro deficitário de defensores públicos junto àquela vara.
Consta da manifestação que atuam, concomitantemente, junto à 3ª Vara Criminal 2 (dois) juízes e 02 (dois) promotores de justiça, ao passo em
que a atuação da defensoria pública, enquanto deficitária, acaba por impedir o regular processamento dos feitos que ali tramitam. Isso porque,
ausentes defensores públicos, diversas audiências deixam de acontecer, causando prejuízos diversos à administração da justiça, notadamente
para os próprios assistidos, pessoas necessitadas.
Considerando a imprescindibilidade da prestação dos serviços ofertados pelas defensorias públicas, notadamente a representação judicial e
extrajudicial de pessoas necessitadas, garantindo-lhes a efetividade de direitos fundamentais, esta Promotoria de Justiça encaminhou o Ofício nº
Q28/2020-35ªPJ ao Defensor Público Geral do Estado do Piauí. Em resposta, por meio do Ofício nº GDPG 269/2020, o órgão instado prestou as
devidas informações.
Segundo informado, além da Defensora Pública titular da 3ª Defensoria de Teresina, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, que atua
junto à 3ª Vara Criminal de Teresina, foi nomeada, por meio da Portaria nº GDPG 272/2020, a Dra. Gisela Mendes Lopes para atuar naquele
juízo. Nesse sentido, atualmente encontram-se duas defensoras públicas atuando perante a 3ª Vara Criminal de Teresina.
Ademais disso, o Defensor Público Geral mencionou que a DPE busca equacionar a situação de déficit de Defensores Públicos no Estado do
Piauí, tarefa dificultada pela discrepância orçamentária verificada entre os órgãos que compõem o Sistema de Justiça deste Estado.
É o que interessa relatar.
Ex positis, compulsando os documentos constantes neste procedimento, não vislumbro irregularidades capazes de ensejar a atuação desta
Promotoria de Justiça especializada na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. A uma, porque a irregularidade inicialmente
ventilada foi solucionada, tendo em vista a nomeação de mais uma defensora pública para atuação junto à 3ª Vara Criminal de Teresina; a duas,
porque a prestação deficitária de serviços pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, cenário recorrente em todo o país, necessita de uma
atuação macro e que envolva todos os setores estatais, notadamente do Poder Executivo quando da elaboração das leis orçamentárias.
Nesse sentido, conforme dispõe o Art. 4ª, inciso I, da Resolução nº 174/2017-CNMP, determino o arquivamento da presente Notícia de Fato.
Determino, para sua concretização, sejam tomadas as medidas de praxe.
Cumpra-se.
Teresina, 07 de setembro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça

2.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13277
Inquérito Civil nº 001/2020
SIMP 000003-310/2020
Objeto: VARIAÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ SEM DISPOSITIVO LEGAL NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2013
Investigado: MIGUEL DA COSTA NETO
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2014. CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ.
APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUANTO A VARIAÇÃO DE SUBSÍDIO SEM DISPOSITIVO NORMATIVO. VARIAÇÃO FEITA POR MEIO
DE DECRETO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado em 07/01/2020, após conhecimento, através do sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, das
peças da prestação de contas do Município de Lagoa do Barro do Piauí - TC/015425/2014, que tem como objetivo averiguar a variação no
subsídio dos vereadores entre o exercício de 2013 e o anterior correspondendo a 5,53%, diante a inexistência de instrumento legal de reajuste de
subsídio.
Foram extraídas peças do processo TC/015425/2014 e juntadas aos autos.
Após solicitação desta Promotoria de Justiça, a Câmara Municipal de Lagoa do Barro do Piauí encaminhou o Decreto Legislativo nº 001/2013,
que alterou os vencimentos dos vereadores no exercício de 2013 (Doc. 2707579), e o Decreto Legislativo nº 001/2014 (Doc. 2707580), que
alterou os vencimentos dos vereadores no exercício de 2014, ambos presentes em ID. 31461720.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como se infere da documentação acostada aos autos, verifica-se que houve instrumentos normativo que justificasse a alteração dos subsídios
dos vereadores de Lagoa do Barro do Piauí nos exercícios financeiros de 2013 e 2014.
Conforme se infere dos documentos presentes em ID. 31461720, lá dormitam o Decreto Legislativo nº 001/2013, que alterou os vencimentos dos
Vereadores no exercício de 2013 (Doc. 2707579), e o Decreto Legislativo nº 001/2014 (Doc. 2707580), que alterou os vencimentos dos
Vereadores no exercício de 2014.
Portanto, ante a existência de dispositivo normativo para variação dos subsídios dos vereadores de Lagoa do Barro do Piauí nos exercícios de
2013 e 2014, entendemos faltar justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações
excepcionais, quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
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autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de
autoria desmentem a alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos
ilícitos, na defesa do interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o
impetrante. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, quanto aos pontos delimitados no presente Inquérito Civil entendemos não haver justa causa para continuidade do presente
Inquérito Civil, sendo de rigor o seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL 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).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí-PI, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 002/2018
SIMP 000200-310/2018
Objeto: FISCALIZAR/ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM SÃO JOÃO
DO PIAUÍ/PI
Investigado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM SÃO JOÃO DO
PIAUÍ/PI. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ATENDIDA PELO ENTE. PLANO ELABORADO PELO MUNICÍPIO E REFORMULADO LOGO EM
SEGUIDA. RESOLUTIVIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
PLANO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado objetivando fiscalizar a elaboração do plano municipal de atendimento socioeducativo no Município de
São João do Piauí, conforme determina o artigo 5º, inciso II, e artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.594/2012 (lei que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo - SINASE).
Com isso, foi oficiado o Município solicitando dentre várias informações, a existência do plano municipal de atendimento socioeducativo,
conforme determina a norma já apresentada, respondendo a municipalidade, em 23 de janeiro de 2019, que até a presente data não havia sido
instituído o mencionado plano.
Diante disso, em 18 de março de 2020, foi expedida a Recomendação nº 008/2019, destinada ao município de São João do Piauí, recomendando
o seguinte:
I - elaborar e implementar até a data de 31 de julho do ano de 2019, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em execução
(2019), uma política pública socioeducativa, consistente em um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e em programas socioeducativos
em meio aberto destinados ao atendimento de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional, correspondentes às medidas
socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV, da Lei nº 8.069/90, observado
o disposto nos arts. 5º, 7º, 8º e 10 a 14 da Lei nº 12.594/2012; II - editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema
de atendimento municipal; III - inscrever, no prazo de 30 dias a contar do recebimento desta recomendação, o programa de atendimento no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com os seguintes requisitos obrigatórios: a exposição das linhas gerais dos
métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva; a indicação da estrutura material, dos recursos
humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade; regimento interno que regule o
funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo: a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus
prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de
benefícios e o respectivo procedimento de aplicação e c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista
tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual; a política de formação
dos recursos humanos; a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa; a indicação
da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos
profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo,
bem como sua operação efetiva. IV - assegurar a qualidade e eficácia dos programas e serviços destinados ao atendimento de adolescentes
autores de ato infracional e seus pais/responsáveis, com a criação de comissão interdisciplinar encarregada de avaliar as condições de
implementação e execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos moldes do previsto nos arts. 18 a 27, da Lei nº 12.594/2012,
que deverá levar em consideração, dentre outros fatores, a evolução da demanda existente, a adesão dos usuários ao atendimento prestado,
incluindo a inserção/reinserção no sistema de ensino e no mercado de trabalho e os índices de reincidência; V - elaborar plano decenal de
atendimento socioeducativo em meio aberto (vide Art.7º, §2º da Lei 12.594/2012). VI - confeccionar e executar, no prazo de 30 dias a contar da
data de recebimento desta recomendação, o Plano Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes já atendidos e no prazo de 15 (quinze) dias
o PIA dos adolescentes encaminhados ao programa de atendimento, de acordo com a previsão legal dos artigos 52 e seguintes, da Lei Federal
nº 12.594/2012. VII - cadastrar-se, no prazo de 30 dias a contar do recebimento desta recomendação, no Sistema Nacional de Informações sobre
o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; VIII - prestar
orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. IX- garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de
instrução. X - a criação, por meio de decreto municipal, de comissão para realização de mapeamento, diagnóstico situacional e elaboração do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (item a, b, c e d ) e 4 do Inquérito Civil Público: 01 representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social. 01 representante da Secretaria Municipal de Educação. 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde. 01 representante
da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer ( outra que houver) 01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
01 representante do Conselho Tutelar.
A recomendação foi atendida pelo destinatário, encaminhando o município, através do Ofício nº 97/2019, de 30 de julho de 2019, o Plano
Municipal de Medidas Socioeducativas de São João do Piauí 2019/2028.
Em ato contínuo, por meio do Parecer Técnico-Jurídico nº 20/2019, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente CAODIJ, de 12 de agosto de 2019, elencou alguns pontos a serem considerados pelo Município no Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo. Na oportunidade, alguns pontos foram reformulados e outros esclarecidos pela municipalidade, conforme Ofício nº 158/2019
encaminhado a esta Promotoria de Justiça pela municipalidade.
Por fim, após mais uma análise do plano em debate, o CAODIJ, através do Parecer Técnico-Jurídico nº 06/2020, considerou as alterações
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realizadas pelo Município de São João do Piauí no PMASE atenderem suficientemente às sugestões encaminhadas no Parecer nº 20/2019,
sugerindo o arquivamento do Inquérito Civil Público instaurado para fiscalizar/acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo do Município de São João do Piauí e a abertura de Procedimento Administrativo para acompanhar a implantação do serviço.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, ocorreu a resolutividade extrajudicial do objeto deste Inquérito Civil.
Com o primoroso auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ, foi recomendado ao Município
pontos formais e materiais para a implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de São João do Piauí, o que foi
devidamente atendido.
O plano em debate, presente nos autos, foi uma construção conjunta e satisfatória, onde os pontos necessários foram atendidos pela
municipalidade, devendo apenas, para real efetivação do plano implantado, o acompanhamento deste por meio de procedimento administrativo, o
que de já determino a instauração.
Esgotado, portanto, o objeto deste inquérito civil público, 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.
Cientifique-se, por e-mail, o Município de São João do Piauí de todo o teor desta decisão.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL 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 Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ de todo o teor desta decisão.
Proceda-se com a publicação desta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Instaure-se procedimento administrativo para fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São João do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 024/2020
SIMP 000219-310/2020
Objeto: SUPOSTA IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE COFFE BREAK NO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após Reclamação anônima (nº 245/2020), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado
do Piauí, objetivando averiguar suposta irregularidade em licitação para prestação de serviço de coffe break no município de João Costa/PI.
Com isso, foi solicitado informações ao Município de João Costa/PI, que respondeu prestando os esclarecimentos solicitados (ID. 31583897).
O Município apresentou cópia integral do Pregão Presencial nº 003/2020 (Processo Administrativo nº 023/2020), no qual objetivou a contratação
de empresa para fornecimento de coffe break, refeições e lanches destinados aos participantes de cursos, palestras e outros serviços realizados
pelas secretarias municipais, assim como afirmou que o certame licitatório ocorreu dentro da legalidade e planejamento administrativo.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, retira-se da reposta do Município de João Costa que os serviços contratados ocorreu sustentada em
procedimento licitatório que, em uma primeira análise, não apresenta irregularidade passível de cometimento de ato ímprobo que ocasionasse
dano ao erário municipal, enriquecimento ilícito ou afronta aos princípios administrativos.
A contratação das empresas ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA - ME, ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS 92425089349 ME e DELZUITA APOLUNÁRIO GOMES 1598348812 - MEI, ocorreram após o Pregão Presencial nº 003/2020, havendo vencedores por item,
conforme indica cópia do procedimento encaminhado a esta Promotoria de Justiça.
O valor final da licitação foi menor do previsto para a contratação, com existência de dotação orçamentária. Além do mais, o Município
demonstrou que a necessidade da contratação foi baseada em planejamento, conforme lista de eventos previstos para todo o exercício de 2020
no município presente na resposta que dormita em ID. 31583897.
O procedimento indica ter ocorrido dentre da normalidade legal vigente no ordenamento jurídico pátrio. Assim, inexiste irregularidade a ser
apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, dentro do que se encontra encartado nos autos, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, III, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de denúncia anônima, deixo de aplicar o contido no art. 4º, § 1º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Comunique-se, por e-mail, o Município de João Costa de todo o teor desta decisão.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP e Ouvidoria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 8 de setembro de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 104/2020
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São João do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP; e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à proteção ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, artigo 37, determina que os Estados signatários, dentre eles
o Brasil, adotarão todas as providências no sentido de que toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade;
CONSIDERANDO que as Regras mínimas das Nações Unidas para administração da justiça, da infância e juventude, conhecida como Regras de
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Beijing, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 40/33, de 29 de novembro de 1985, determina que em cada
jurisdição nacional dos países signatários procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e disposições aplicáveis especificamente aos
jovens infratores, assim como aos órgãos e instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Infância e da Juventude, com a
finalidade de: satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger seus direitos básicos e satisfazer as
necessidades da sociedade;
CONSIDERANDO que em cumprimento a disposição da normativa internacional, a União editou a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, consolidando e constituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, entendido como conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei;
CONSIDERANDO que, as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente têm por objetivos a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual de
atendimento; a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade
ou restrição de direitos;
CONSIDERANDO ainda que, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/12, compete ao município, dentre outras, formular, instituir,
coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e criar e
manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida), cadastrar-se no Sistema Nacional e Estadual de Atendimento Socioeducativo e cofinanciar a execução das medidas
socioeducativas;
CONSIDERANDO também a vigência do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo aprovado pela Resolução nº 160, de 18 de novembro
de 2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo
aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA, por meio da Resolução nº 67, de 1º de julho de 2015;
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São João do Piauí 2019-2029, elaborado pela municipalidade após
recomendação desta Promotoria de Justiça, com o apoio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ, no
bojo do Inquérito Civil Público nº 002/2018 (SIMP 000200-310/2018);
CONSIDERANDO o Parecer Técnico-Jurídico nº 06/2020, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ,
sugerindo a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar a implantação do serviço previsto no Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo do Município de São João do Piauí.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 59/2020, para acompanhamento do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo de São João do Piauí e sua devida implantação, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas
judiciais cabíveis.
Determino, outrossim:
a) a autuação e registro desta portaria no livro de registros de Procedimentos Administrativos desta Promotoria de Justiça;
b) a juntada do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São João do Piauí 2019-2029 e do Parecer Técnico-Jurídico nº 06/2020, do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ, ambos presentes no bojo do Inquérito Civil Público nº 002/2018
(SIMP 000200-310/2018);
c) Nomeio a Técnica Ministerial Camila Cunha Barbosa para secretariar o presente procedimento administrativo;
d) A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 032/2020
SIMP 000262-310/2020
Objeto: SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONCURSO PÚBLICO DE JOÃO COSTA QUANTO AO CARGO DE PSICÓLOGO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após Reclamação (nº 348/2020), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do
Piauí, objetivando averiguar suposta irregularidade relativa ao concurso público de João Costa-PI para provimento de vagas ofertadas para
Psicólogo, no qual houve alteração de carga horária, bem como foi reavaliada a quantidade de vagas ofertadas com dois dias antes do resultado
preliminar.
Com isso, foi solicitado informações ao Município de João Costa/PI, que respondeu prestando os esclarecimentos e documentos solicitados (ID.
31574166).
O Município esclareceu que houve apenas uma mudança na carga horária (alterando de 40h para 30h) e não no número de vagas, sendo a
mudança realizada em razão de orientação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí no Processo nº 000063/2020.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, retira-se da reposta do Município de João Costa que a alteração, seguindo orientação do TCE, se deu apenas
quanto à carga horária, se adequando a lei municipal, com devida publicação da errata do edital no Diário Oficial dos Municípios.
Inexistiu prejuízos aos que pleiteavam a vaga de psicólogo, em virtude da alteração realizada.
O procedimento indica ter ocorrido dentre da normalidade legal vigente no ordenamento jurídico pátrio. Assim, inexiste irregularidade a ser
apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se a noticiante e Município de João Costa, por e-mail, para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP e Ouvidoria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, encaminhe-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Expirado o prazo ou manifestado o desinteresse
recursal, promova-se o arquivamento dos autos.
São João do Piauí, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.8. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13278
PORTARIA 12ª PJ Nº 76/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 106/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde
pública, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso III, da Lei Nº 8080/90: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Portaria GM/MS Nº 1820/2009, aponta que "toda a pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados
e organizados para garantia da promoção, prevenção e recuperação da saúde" e o art. 3º, que "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado
e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde";
CONSIDERANDO que o Hospital Infantil Lucídio Portella - HILP é o único no Estado especializado em Pediatria, com atendimento exclusivo ao
Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório Nº 106/2019, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de acompanhar o
saneamento das irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório de Inspeção Sanitária Nº 151/2019, realizado na Sala de Vacina do HILP;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa n° 29/2019, expedida ao Secretário de Estado da Saúde e ao Diretor Geral do Hospital
Infantil Lucídio Portela, recomendando a adequação da Sala de Vacina do HILP às condições de qualidade de funcionamento exigíveis;
CONSIDERANDO que foi expedido o Ofício 12ª PJ Nº 1124/2020, ao diretor-geral do HILP, requisitando o encaminhamento de documentos
comprobatóriois; contudo, até a presente data, não consta resposta ao solicitado;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 106/2019 e que é necessária a continuidade da
atuação da 12ª Promotoria de Justiça no caso em tela;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 106/2019, a fim de acompanhar o saneamento das irregularidades
apontadas pela DIVISA no Relatório de Inspeção Sanitária Nº 151/2019, realizado na Sala de Vacina do HILP, e determinando, desde logo,
as seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito, Assessora Ministerial, para secretariar este inquérito civil.
3 - Reitere-se os termos do Ofício 12ª PJ Nº 1124/2020, expedido ao diretor-geral do Hospital Infantil Lucídio Portela.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 04 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.9. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13279
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020
PORTARIA Nº 087/2020 (SIMP Nº 000143-034/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do art. 196, da Constituição Federal, o qual confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo seus
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas socioeconômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º, da Constituição Federal, integra a própria concepção de
Estado Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação
dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
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cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra, dentre outros direitos sociais, o direito à moradia, incluindo-o dentre
os direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art.
1º, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia em zona segura implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à
prevenção de riscos e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO a Manifestação nº 3214/2020, encaminhada pela Ouvidoria deste Ministério Público do Estado do Piauí, contendo
encaminhamento feito pela Unimed Teresina - Cooperativa de Trabalho Médico / Uni Home - Home Care da Unimed Teresina, sobre pedido de
moradia segura e adaptada para a paciente menor ANTONIETA COSTA BATISTA, com diagnóstico de hidrocefalia, evoluindo para hemorragia
cerebral;
CONSIDERANDO que a família reside em uma residência alugada na cidade de José de Freitas-PI e, segundo a Unimed Teresina, para a
concessão do serviço de Home Care, é impreterível que o paciente resida em Teresina;
RESOLVE
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para tratar sobre a garantia de moradia da menor ANTONIETA COSTA BATISTA, com
diagnóstico de hidrocefalia, evoluindo para hemorragia cerebral, necessitando com urgência de um imóvel adaptado para a continuidade do seu
tratamento médico nesta capital, para tanto, adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino, ainda, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente Portaria ao Diário Oficial Eletrônico do MPPI, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania e ao Centro de Apoio
Operacional, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Expeça-se ofício, acompanhado de cópia desta Portaria, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, com número SIMP, para que
tenham conhecimento das providências adotadas e eventual acompanhamento;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH, requisitando informações sobre a possibilidade de
inclusão imediata da criança ANTONIETA COSTA BATISTA em programa habitacional do município;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, requisitando informações quanto a
possibilidade de inclusão da menor ANTONIETA COSTA BATISTA em algum programa socioassistencial a cargo do município.
Em ambos os casos, fica fixado o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Cumpra-se.
Teresina, 04 de Setembro de 2020.
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.10. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13281
ATESTADO Nº 03/2020 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Educacional Mandacaru, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.117.329/0001-03, localizada n Ed. São Bento, Rua Prof. Madeira, 1555,
Sala 204, Horto Florestal, nesta Capital, representado pela Presidente, Marivaldo, constatou-se que essa entidade se encontra apta a funcionar
na forma proposta no seu estatuto e legislação regente.
ATESTO, ainda, que a entidade apresentou a esta Promotoria de Justiça sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2018, tendo
sido considerada como satisfatória e formalmente correta a sua apresentação, ressalvada a possibilidade de serem reexaminadas as contas,
caso necessário.
ATESTO, outrossim, que a referida entidade, consoante consta do seu estatuto, não remunera seus membros pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento de suas finalidades estatutárias.
Teresina,08 de setembro de 2020
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça de Teresina
25ª Promotoria de Justiça
PARECER
SIMP nº 000013-111/2019
Entidade: Fundação Mandacaru
Assunto: Análise da Prestação de Contas do ano-base 2018.
Os presentes autos foram instaurados através do Procedimento Administrativo SIMP n° 000013-111/2019, por meio da Portaria n° 08/2019 - 25ª
PJ, em 28/06/2019, tendo como objetivo analisar a prestação de contas da Educacional Mandacaru, relativa ao exercício financeiro de 2018.
A aludida instituição deu entrada na prestação de contas, para que, por dever de ofício, fosse distribuída à apreciação desta Promotoria de
Justiça.
Destaca-se que, conforme o ofício n° 65/2019 - PJFEIS, em 28/06/2019, encaminharam-se os autos do presente procedimento administrativo à
Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, documento pertinente ao funcionamento e ao endereço da FADEX, a fim de averiguar se as
atividades realizadas estão em conformidade com o que aduz o seu estatuto.
Em seguida, conforme o Memorando nº 73/2019 - PJFEIS, em 09/07/2019, foi encaminhado à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos a
fim de requisitar a realização de análise contábil da prestação de contas do exercício financeiro de 2018 da FADEX, bem como avaliar se a
prestação de contas é satisfatória e formalmente correta.
A posteriori, foram apresentados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos os respectivos Pareceres Técnicos, contendo o relatório
de vistoria técnica e a análise das contas de 2018 da Fundação.
É o relatório. Passo à manifestação.
Sobre as Fundações, cumpre observar que estas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do terceiro setor, criadas a partir da
individualização de bens aptos a integrar um patrimônio destacado por seu instituidor, cujo registro se dá através de escritura pública ou
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testamento, sendo, portanto, uma instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento de interesse social.
O artigo 66 do Código Civil, é claro ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Logo, toda e qualquer fundação privada regularmente constituída sujeita-se à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o
responsável por apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas
perante o Ministério Público.
Ademais, o Ato PGJ nº 666/2017, que predispõe sobre a normatização e padronização da prestação de contas anual das Fundações e Entidades
de Interesse Social assim prevê:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
No caso em tela, a Fundação Educacional Mandacaru, como fundação legalmente constituída, é alvo de curadoria pelo Ministério Público,
cabendo a este órgão ministerial fiscalizar sua prestação de contas, tomando todas as medidas que se mostrarem cabíveis.
Assim, o Ministério Público solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se seu funcionamento e atividades condizem com o interesse social
a que se pretende, bem como se as contas relativas ao exercício financeiro de 2018 estão em conformidade com os ditames legais.
Dessa forma, conforme Relatório de Vistoria Técnica, a Perícia Social realizada constatou, sobre a Fundação mencionada, o seguinte:
[...]Conforme exposto, não foi possível avaliar as condições de funcionamento da Fundação Mandacaru, pois, na ocasião da visita técnica,
encontrava-se fechada, contudo ressalta-se que, no endereço descrito na requisição dessa vistoria, funciona uma sala como sede para realizar
as atividades administrativas, tendo em vista que as ações acima expostas são executadas em bairros de Teresinae em diversos municípios do
interior do Piauí (Picos, Luís Correia, Barro Duro, José de e em diversos municípios do interior do Piauí (Picos, Luís Correia, Barro Duro, José de
Freitas).
Na ocasião da vistoria especializada, verificou-se que a Entidade desenvolve, no ano de 2019, o projeto Realizando Sonhos e Construindo
Saberes, Pré-Enem, Projeto Semeando Sonhos: Arte e Cidadania.
Logo, constata-se a regularidade e a relevância social da Fundação em comento, pelo que desenvolve suas atividades em consonância com suas
disposições estatutárias.
O parecer Técnico conclui afirmando que as ações desenvolvidas em 2018 e planejadas em 2019 estão em conformidade com as finalidades da
instituição.
Portanto, uma vez que a Fundação se propõe a obedecer a disposição da Lei Civil, deve submeter-se ao Estatuto Social, que é a lei regente da
instituição, bem como as demais normas brasileiras, velando sempre pelo bom funcionamento de suas atividades e pela boa aplicação dos
recursos públicos que a fomentam.
Por conseguinte, conforme Parecer Técnico Contábil n° 58/2019, denota-se o seguinte:
[...] Diante do exposto, foi possível constatar que a Fundação Mandacaru prestou os esclarecimentos solicitados de forma satisfatória. Quanto às
obrigações (fiscais, trabalhistas e previdenciárias) a emissão de certidões negativas demonstra que a instituição é idônea.
A perícia contábil considerou formalmente correta a prestação de contas da Fundação Educacional Mandacaru referente ao ano de 2018.
Ex positis, tendo como base o artigo 66 e seguintes do Código Civil de 2002, atendidos pela referida Fundação todos os requisitos legais e
formais, entendo por SATISFATÓRIA e FORMALMENTE CORRETA a Prestação de Contas da Fundação Educacional Mandacaru do ano 2018.
Logo, o ministério público, através da 25ª promotoria de justiça de Teresina/PI, no exercício de suas atribuições legais, entende pela
regularidade da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANDACARU.
Providências
1. Expeça-se o bastante Atestado de Regularidade da Fundação Educacional Mandacaru, relativa ao ano-base de 2018.
2. Expeça-se, ainda, ofício para dar ciência da conclusão deste procedimento à Fundação Educacional Mandacaru, com arrimo no artigo 13, §2°,
Resolução 174/2017 do CNMP, e solicitar a retirada de segunda via deste parecer, bem como do respectivo atestado de regularidade, no prazo
de 10 (dez) dias úteis.
3. Determino a expedição de ofício para dar ciência do arquivamento ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público, com fulcro no art. 12,
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
4. Por fim, arquive-se o Procedimento Administrativo, considerando a resolutividade do mesmo.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 04 de setembro de 2020
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

2.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13285
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
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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:
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.
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;
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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
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.
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453 Dados: 2019.12.10
15:56:07 -03'00'
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;
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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;
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.
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
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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
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.
IPC 037/2019.000117-063.2019
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
3pjcampomaior@mppi.mp.br
DECISÃO
- ARQUIVAMENTOTrata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado para apurar acúmulo ilegal de cargos públicos por FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA
MOURÃO, tendo em vista a constatação de que a mesma ocupava os cargos de Professora na rede municipal em Campo Maior e Nossa
Senhora de Nazaré, além de vínculo com o Estado do Piauí, conforme relatório visto à pg. 61 do ID 30113915.
O Município de Nossa Senhora de Nazaré apresentou informações, conforme IDs 30967953 e 30969266 informando a existência do vínculo
noticiado.
O Município de Campo Maior apresentou manifestação de ID 31060994, informando a existência do vínculo noticiado.
A investigada apresentou manifestação, informando que protocolou pedido de exoneração do cargo ocupado na rede estadual (ID 31057960).
A SEDUC/PI informou a exoneração da investigada, remetendo os documentos comprobatórios (ID 31612574).
Vieram-me os autos para manifestação.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
Conforme demonstrado, a investigada apresentou pedido de exoneração do cargo de professora na rede estadual, pleito deferido, conforme ato
administrativo publicado em DOE no dia 06/03/2020 (página 05 do ID 31612574).
Tem-se com isso que o cenário fático motivador da instauração do ICP em tela não persiste, uma vez que a investigada atualmente acumula dois
cargos públicos de professora, em conformidade, portanto, ao permissivo constitucional.
Registre-se, ainda, certidão da Secretaria Municipal de Educação, vista à página do ID 30969266, informando que a investigada usufrui de
redução de carga horária em 25%.
Por fim, a postura da investigada, de pedir exoneração de um dos cargos públicos que acumulava irregularmente, não é compatível com o
elemento subjetivo necessário para a imputação de sua conduta como ímproba.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, os Municípios de Nossa Senhora de Nazaré e de Campo Maior, o Estado do
Piauí, bem como a investigada.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

2.12. DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13286
PORTARIA N.º 11/2020
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça VANDO
DA SILVA MARQUES, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº 823/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a eficiência administrativa das Promotorias de Justiça da Sede de Oeiras, por meio da
padronização de rotinas de trabalho, implantação de medidas necessárias, utilização proveitosa de recursos virtuais e da rede mundial de
computadores e otimização de trabalho;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 930/2019, que dispõe sobre a distribuição de notícias de fato, medidas cautelares criminais, inquéritos policiais,
processos judiciais e procedimentos administrativos às Promotorias de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
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CONSIDERANDO que a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais não só alavancarão a eficiência dos serviços, mas também
diminuirão os gastos com materiais de expedientes, o que ocasiona menor impacto ao meio ambiente, bem como a diminuição dos custos da
atividade ministerial, especialmente papeis, materiais de consumo e insumos gráficos, postagens via correios, com a racionalização do trabalho
dos servidores mediante total viabilização do trabalho remoto, especialmente em tempos de pandemia Covid-19;
CONSIDERANDO, por fim, a maior praticidade e facilidade no acesso e manuseio de autos digitais, aliado ao ganho e otimização do espaço
físico no âmbito das Promotorias de Justiça de Oeiras;
RESOLVE:
VIRTUALIZAR, a partir da presente data, todos os autos de procedimentos extrajudiciais físicos existentes nas Promotorias de Justiça de Oeiras,
englobados em tal conceito as Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos, Procedimentos Preparatórios e Inquéritos Civis Públicos, com a
digitalização integral de todas as suas peças e inserção no Sistema SIMP, ressaltando que os Procedimentos Administrativos que foram
instaurados no âmbito da pandemia do COVID-19 já se encontram em tramitação exclusivamente virtual no Sistema SIMP, bem como as Notícias
de Fato registradas após a publicação do Ato PGJ nº 995/2020, quando da instituição do modo de teletrabalho, em razão da pandemia do Covid19, na data de 18/03/2020.
Inicialmente, DETERMINO, a adoção das seguintes providências:
a) DEFINIR como equipe para virtualização, auxílio, e inserção no SIMP dos procedimentos extrajudiciais físicos os servidores Gilson Souza dos
Santos, Wilkson Fontes Gonçalves, Sárya de Moura Santana e Felipe das Chagas Silva;
b) ESTABELECER metas a serem cumpridas, ressalvados os procedimentos extrajudiciais urgentes em razão da matéria e/ou em razão das
determinações nele contidas, os quais possuem prioridade dos demais:
1ª fase: Procedimentos extrajudiciais cíveis da 2ª e 4ª Promotoria de Justiça;
2ª fase: Procedimentos extrajudiciais criminais da 1ª e 3ª Promotoria de Justiça;
Meta 01: Procedimentos instaurados até o ano de 2018;
Meta 02: Procedimentos instaurados no ano de 2019;
Meta 03: Procedimentos instaurados no ano de 2020.
c) FIXAR como prazos de conclusão a serem atingidos pela equipe:
c.1) 75 (setenta e cinco) dias corridos para a 1ª Fase, os quais serão distribuídos:
· 15 dias corridos para Meta 01,
· 45 dias corridos para Meta 02 e
· 15 dias corridos para Meta 03.
c.2) 10 (dez) dias corridos para 2ª Fase, contados imediatamente após o encerramento do prazo da Meta 1.
Que, a partir desta data, deflagrar-se-á o processo de virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais das Promotorias de Justiça de
Oeiras/PI, de modo que tais feitos passarão a tramitar exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério Público-SIMP, em seus devidos
registros, no prazo máximo previsto de 90 (noventa) dias, quando, ao final, deverá emitir relatório circunstanciado das atividades, com ulterior
encaminhado ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí-PI.
Que todos os procedimentos extrajudiciais existentes nas Promotorias de Justiça deverão ser devidamente conferidos e, após, digitalizados em
sua totalidade, juntando-os nos seus respectivos números constantes no SIMP, onde deverão, a partir da adoção de tal medida, tramitar
exclusivamente, expedindo-se certidão correlata acerca da virtualização;
Que a instauração de procedimentos extrajudiciais novos, a partir desta data, sejam feitos exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério
Público;
Encaminhamento de cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
No mais, os procedimentos seguirão as legislações e regulamentações pertinentes e existentes.
Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de conhecimento.
Oeiras - PI, 04 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça -Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras
PORTARIA N.º 12/2020
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça VANDO
DA SILVA MARQUES, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº 823/2018;
CONSIDERANDO a competência do Ministério Público Estadual, nos termos dos artigos 78 e 79, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993,
para o exercício das funções do Ministério Público Eleitoral perante as juntas e juízos eleitorais de primeira instância;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 930/2019, que dispõe sobre a distribuição de notícias de fato, medidas cautelares criminais, inquéritos policiais,
processos judiciais e procedimentos administrativos às Promotorias de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
CONSIDERANDO as atividades exercidas pelas Secretarias Unificadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, quanto à
organização administrativa, dentre elas registro de entrada e saída de processos judiciais em geral;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral não possui estrutura própria, sendo composto por membros do Ministério Público Federal e
do Ministério Público Estadual, não dispondo, especialmente em âmbito estadual, quadro de servidores que exerçam auxílio no que tange à
organização administrativa no âmbito da função eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de apoio da Secretaria Unificada à atuação dos membros do Ministério Público Estadual no exercício da função
eleitoral nas Promotorias Eleitorais da 5ª Zona Eleitoral e da 94ª Zona Eleitoral;
RESOLVE:
DETERMINAR à Secretaria Unificada de Oeiras/PI que desempenhe todas as atribuições inerentes à organização administrativa, exercendo as
competências discriminadas no Ato PGJ nº 931/2019 em notícias de fato, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais afetos à seara
Eleitoral de atribuição das Promotorias Eleitorais da 5ª Zona Eleitoral e da 94ª Zona Eleitoral, especialmente quanto ao registro de entrada e
saída de processos e expedientes eleitorais em geral, sejam eles físicos ou eletrônicos.
Encaminhamento de cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de conhecimento.
Oeiras-PI, 08 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça -Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras

2.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI13287
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 102/2020
(PA - 000039-101/2020)
RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Francisco Ayres, PRÉCANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do
Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e
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controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de
natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o protocolo
específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000039-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde
pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Francisco
Ayres, PRÉ-CANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel
cumprimento do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de
prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de
atos de natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento; e
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 de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 101/2020
(PA - 000038-101/2020)
RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL, PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Arraial, PRÉ-CANDIDATOS e
CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do Decreto Estadual nº
19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e controle da disseminação
do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de natureza eleitoral, a fim de
prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
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Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o protocolo
específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000038-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL, aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Arraial, PRÉCANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do
Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e
controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de
natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento; e
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 de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 100/2020
(PA - 000036-101/2020)
RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Nazaré do Piauí, PRÉCANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do
Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e
controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de
natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
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CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o protocolo
específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000036-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde
pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de Nazaré do
Piauí, PRÉ-CANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento
do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e
controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de
natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento; e
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 de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 099/2020
(PA - 000035-101/2020)
RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de São José do Peixe,
PRÉ-CANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento do
Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de prevenção e
controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de atos de
natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
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dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a recente edição do DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o protocolo
específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000035-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde
pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, aos PARTIDOS POLÍTICOS, com Diretório no Município de São José
do Peixe, PRÉ-CANDIDATOS e CANDIDATOS a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel
cumprimento do Decreto Estadual nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o protocolo sanitário específico com medidas de
prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para as eleições municipais de 2020, notadamente na realização de
atos de natureza eleitoral, a fim de prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento; e
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 de Justiça - Titular da 1ª PJF

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13288
Notícia de Fato nº 41/2020 (000388-246/2020)
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do ofício nº 330/2020 da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI, que tem por
objeto apurar possível violação ao direito do consumidor, bem como analisar a viabilidade de ajuizamento de ação coletiva visando a defesa dos
direitos individuais homogêneos dos moradores do Município de Madeiro-PI.
O ofício supramencionado encaminhou cópia do despacho proferido nos autos do processo 0000379- 89.2014.8.18.0060, em que fora
determinado a expedição de ofício ao Ministério Público a fim de que possa, se for o caso, propor a respectiva ação coletiva, a teor do art. 139,
inciso X, do Código de Processo Civil.
Esta Promotoria de Justiça expediu ofício à Equatorial com solicitação de informações sobre a demanda e sobre as medidas adotadas, inclusive
sobre a troca dos postes de madeira por cimento e o planejamento para a regularização da prestação do serviço no Município de Madeiro.
Em atenção ao ofício, a Equatorial informou que realizou a substituição dos postes reclamados, a fim de otimizar a prestação do serviço de
distribuição de energia elétrica. Ademais, ressaltou que não localizou a residência do Sr. FRANCISCO DIAS LIARTE, mas no sistema interno da
companhia consta a informação de que o mesmo se encontra atendido em poste de concreto. O consumidor fora regularizado pelo projeto
Energia+ em 13/05/2020 conforme OS 018.127.512.
Após, foi encaminhado a este Órgão de Execução ofício da Vara Única da Comarca de Luzilândia, datado de 13 de abril de 2020, para dar
ciência do conteúdo do despacho proferido nos autos do processo 0000434-40.2014.8.18.0060, a fim de que possa, se for o caso, propor a
respectiva ação coletiva.
Diante de tal informação, expediu-se o ofício nº 291/2020 à Equatorial com solicitação de informações sobre a demanda e sobre as medidas
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adotadas, inclusive sobre a troca dos postes de madeira por cimento e o planejamento para a regularização da prestação do serviço nas
localidades onde os Requerentes do aludido processo residem.
Em análise dos autos, verifica-se que a resposta ao ofício nº 291/2020 encaminhada pela Equatorial, refere-se, na verdade, aos Autores do
processo nº 0000379- 89.2014.8.18.0060, não fazendo qualquer menção aos Requerentes do processo nº 0000434-40.2014.8.18.0060.
Ademais, a Vara Única da Comarca de Luzilândia encaminhou novo ofício ao Ministério Público, expedido nos autos do processo nº 000006291.2014.8.18.0060, tendo em vista o grande número de ações que envolve direitos de natureza transindividuais, para analisar e, se for o caso,
propor ação coletiva respectiva.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho.
É breve relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 173, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, uma
vez que há diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
2) Expedição de ofício à Equatorial com solicitação de informações sobre a presente demanda e sobre as medidas adotadas, em razão dos
processos nº 0000434-40.2014.8.18.0060 e 0000062-91.2014.8.18.0060, inclusive sobre a troca dos postes de madeira por cimento e o
planejamento para a regularização da prestação do serviço no Município de Madeiro, encaminhando as informações a esta Promotoria de
Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 08 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13289
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Nº 01/2020 (SIMP 000387-107/2019)
Assunto: Visa verificar os devidos licenciamentos e autorizações de funcionamento do empreendimento denominado Posto QK, no município de
São Francisco do Piauí
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifica-se que foi encaminhado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP documentação
gerada por ocasião da fiscalização em revenda de combustível sem autorização na cidade de São Francisco do Piauí, conforme solicitado por
esta Promotoria de Justiça, para que fosse verificada a autorização de revenda de combustível junto a ANP. Ademais, observa-se que em
Documento de Fiscalização - DF acostado às fls. 61/65, consta que no transcurso da ação de fiscalização pelo órgão supramencionado, foi
verificado que o Posto QK também exercia a atividade de armazenamento e comercialização de GLP - também conhecido como gás de cozinha
ou gás de botijão - sem autorização da ANP.
Considerando o exposto acima, com escopo no art. 4º, parágrafo único da Resolução n.º 23 do CNMP, DETERMINO o ADITAMENTO DA
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, de forma a abranger as supostas irregularidades supracitadas que surgiram no decorrer das investigações.
Sendo assim, o objeto da investigação passa a constar como: Verificar os devidos licenciamentos para funcionamento e revenda de
combustível pelo empreendimento denominado Posto QK, no município de São Francisco do Piauí/PI, bem como o licenciamento para
o armazenamento e comercialização de GLP.
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pela empresa investigada, relacionado as irregularidades quando do licenciamento e
autorizações de funcionamento do posto de combustível, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de informações,
documentos, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do Procedimento Preparatório,
DETERMINO a CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL a contar de 01/09/2020, nos moldes do art. 2º, §
7º da Resolução n.º 23 do CNMP, conforme portaria que segue.
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 1º de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2020
Portaria n.º 58/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito verificar os devidos licenciamentos para funcionamento e revenda de combustível pelo empreendimento
denominado Posto QK, no município de São Francisco do Piauí/PI, bem como o licenciamento para o armazenamento e
comercialização de GLP., RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, a contar de 01/09/2020, e de toda a sua movimentação no
SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a conversão deste Procedimento Preparatório em Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
A expedição de Ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR/PI, reiterando o ofício requisitório anteriormente
expedido de fl. 16, no tocante a informações acerca de eventuais licenças ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de
Operação), concedidas para instalação e operação de posto de combustível denominado Posto QK, sito à Av. Laurentino Pereira, s/n, Centro,
Município de São Francisco do Piauí-PI, encaminhando cópias dos respectivos documentos a esta 2ª Promotoria;
REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020 às 09h00min, através da plataforma Teams, com acesso através do link:
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https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=8c642ab9-7a95-4df6-a61a-23ff48c35698&tenantId=74014505-69d8-4deb-bbc7a6157264f941&threadId=19_meeting_NGI3OTg1MjgtNzFlOC00MzFkLWIzMTUtMDQ5YjVhMTJjYmQ1@thread.v2&messageId=0&language=ptBR. Fazendo-se o investigado, caso queira, acompanhar-se de advogado para fins de possível entabulação de termo de ajustamento de conduta,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, a teor do art. 5 § 6 º da Lei 7347/85. Desta forma, NOTIFIQUE-SE os
investigados/interessados, ISADORA KELINE DE SOUSA SANTOS - EIRELI e ANDRÉ LINS, através dos e-mails: isadorakaline1@gmail.com e
andre@aciolilins.adv.br, respectivamente. Caso as partes indisponha de acesso à infraestrutura tecnológica necessárias para participarem da
audiência de maneira remota, poderão comparecer a esta Promotoria de Justiça, na data e hora designada.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 01 de Setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

3. PROCON
[]

3.1. PROCON13272
TERMO DE AUDIÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 000194-002/2019
Aos 04 de SETEMBRO de 2020 às 09:00, através de videoconferência da plataforma Teams, fizeram-se presentes o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do PROCON/MPPI, representado pelo Coordenador Geral e Promotor de Justiça, Dr. Nivaldo Ribeiro; a
assessora Jurídica, Lívia Janaína Monção Leódido Britto, a Técnica Ministerial, Kelly Bezerra, representantes do Condomínio Liz Medeiros,
Mônica Maia, Síndica do residencial, a advogada, Dra. Luciene Amorim, e o gestor condominial, Sérgio Tinoco; representantes da Construtora
Andrade e Jr., o preposto, Sr. Wilson Júnior e o advogado, Dr. Vilson Raul; representantes da Construtora Galib Brasil, o preposto, Sr. João
Henriques e o advogado, Dr. Carlos Eduardo, afim de participarem da presente audiência.
ABERTA A AUDIÊNCIA de conciliação por videoconferência, através da plataforma de transmissão Teams, a qual foi integralmente gravada.
Inicialmente, a assessoria jurídica, apresentou a pauta a ser discutida durante a audiência.
Em seguida, Dr. Vilson Raul, da Construtora Andrade e Jr., apresentou o comprometimento de execução de reparos na piscina e um dos pisos da
garagem, solicitando prazo de 30 (trinta) dias para o início das obras.
João Henriques, preposto da Galib Brasil, ressaltou que, após vistoria no prédio, foi constatada a necessidade de reparos na pista de rolagem
dos pisos nos dois pavimentos.
Na fala seguinte, a síndica do residencial, Mônica Maia, afirmou que os condôminos não aceitaram as propostas das construtoras porque os
valores apresentados estão muito abaixo dos cotados no mercado. O que impossibilitaria a resolução de todos os vícios construtivos verificados
no condomínio. Entretanto, segundo ela, se as fornecedoras realizarem as obras e, após perícia, for concluído que os reparos estão a contento,
os condôminos estarão de pleno acordo.
Diante da proposta da empresa Andrade Jr. de retirada da denúncia pelo condomínio junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Piauí (CREA-PI), o condomínio se pronunciou contrário. De acordo com a síndica, as decisões são deliberações aprovadas em assembleia pelos
moradores. Acrescentou que os condôminos estão "desacreditados" em virtude das inúmeras tentativas de acordo para solução dos problemas.
Entretanto, comprometeu-se em agendar assembleia no prazo de 8 (oito) dias após início das obras para aprovar o arquivamento do processo no
CREA. Reconhecendo assim, a boa-fé das empresas em atenderem à solicitação do condomínio.
Dr. Nivaldo Ribeiro, indagou sobre um prazo para conclusão das obras previstas no prédio, bem como sugeriu a suspensão do processo
administrativo no CREA, até a finalização dos serviços.
A Construtora Galib Brasil, então, assegurou que iniciaria as obras em 30 (trinta) dias e, em um intervalo de 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta
dias) finalizaria o serviço requerido.
Os representantes do Condomínio Liz Medeiros assumiram o compromisso de, no prazo de 40 (quarenta) dias, requerer a suspensão do
processo no CREA por um período de 60 (sessenta) dias, o que coincidiria com a finalização dos trabalhos. A Dra. Luciene Amorim, solicitou
cronograma das obras.
Posteriormente, o promotor explanou o acordo em que as construtoras se comprometeram a iniciar as obras em 30 (trinta) dias e concluir de 45
(quarenta e cinco) a 60 (sessenta) dias. E o condomínio solicitaria a suspensão do processo administrativo no CREA após o início dos trabalhos
no prédio.
Ao final, foi ressaltado que os reparos serão realizados na piscina, garagem e estacionamento. Dr. João Henriques informou que as vagas a
serem disponibilizadas estarão de acordo com os padrões exigidos pela Prefeitura Municipal de Teresina.
Nesta feita, visando promover um acompanhamento do processo, o cumprimento do acordo entre as partes e a garantia da segurança dos
condôminos, o Coordenador Geral do PROCON designa audiência de conciliação por videoconferência pela Plataforma TEAMS para o dia 15 de
dezembro de 2020, às 09:00 h, ficando todos os presentes desde já notificados.
Eu, Kelly Cristina Bezerra da Costa, Técnica Ministerial do PROCON, digitei a presente ata, a qual segue para publicação no Diário de Eletrônico
do MPPI.
Teresina-PI, 04 de setembro de 2020.
NIVALDO RIBEIRO:097 33965391
Assinado de forma digital por NIVALDO RIBEIRO:09733965391 Dados: 2020.09.04
19:41:26 -03'00'
NIVALDO RIBEIRO PROMOTOR DE JUSTIÇA
COORDENADOR GERAL DO PROCON

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. COMPRAS DE AGOSTO/202013283
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MPE-PI no mês de Agosto/2020.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
Nº do Proc. Adm. / CLC

Modalidade de
Licitação

Objeto

Empenho (nº)

Elemento de
despesa

Contratado

V a l o r
Contratado

19.21.0378.0000076/2020-36/

Dispensa n°

Contratação de

2020NE0028

339039

Senac Serviço

R$

-
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19.21.0013.0004474/202061(SEI)

19.21.0015.0004190/2020-36

19.21.0010.0004263/2020-80

09/2020

e m p r e s a
especializada
para ministrar
c u r s o
d e
capacitação em
Liderança e
Gestão para 20
(vinte) membros e
servidores do
MPPI,
nas
cidades de PicosPI, Parnaíba-PI e
Floriano-PI,
c o n f o r m e
Dispensa n°
09/2020.

Inexigibilidade
nº 02/2020.
Art. 25, III, art.
38, paragrafo
único, art. 40 e
art. 55, todos
da lei da Lei de
nº 8.666/93.

Prestação de
serviços musicais
especializados de
regência/maestria
e teclado, piano e
violão para o
coral vozes do
MP/PI, podendo
ser ministradas
presencialmente
n
a
s
dependências do
MP/PI ou no
formato remoto
c
o
m
embasamento
legal no art. 25,
inciso III da lei nº
8 . 6 6 6 / 9 3 ,
c o n f o r m e
justificativa
apresentada pela
Coordenadoria de
Licitações e
C o n t r a t o s ,
Parecer
da
Subprocuradoria
de
Justiça
Administrativa e
Parecer favorável
da Controladoria
Interna, conforme
inexigibilidade nº
02/2020.

Dispensa nº
32/2020.
Art. 4º da Lei
13.979/2020.

Contratação de
e m p r e s a
especializada
p a r a
o
fornecimento de
barreiras de
proteção acrílica
cristal 3mm, corte
eletrônico base
0,10 cm x 1,00 m;
largura 1,00 m;
altura 1,00 m,
para este MP/PI,
na prestação de
serviços em
atendimento ao
público nos
tempos atuais de
pandemia covid19, conforme

0
(PGJ)
Emissão:
04/03/2020
(anulado
c o n f .
2020NE0053
2 ,
e m
10/08/2020)

4.176,00
Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

Nacional de
Aprendizagem
Comercial
C N P J :
03.778.391/000249

2020NE0053
1 (PGJ)
Emissão:
10/08/2020

R$ 1.200,00

2020NE0051
5
(PGJ)
Emissão:
03/08/20

3.3.90.36 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Física
15 - SERVIÇOS
TÉCNICOS
PROFISSIONAI
S

Raimundo Aurélio
de Melo
C
P
F
:
106.074.203-91

R
$
10.450,00
(SERVIÇOS
)

2020NE0051
6
(PGJ)
Emissão:
03/08/20

3.3.90.47 Obrigações
Tributárias e
Contributivas
1 8
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS S/
SERV. DE
P E S S O A
FÍSICA

INSS- Instituto
N a c
d e
Seguridade Social
CNPJ:
29.979.036/021490

R$ 2.090,00
( I N S S
PATRONAL
).

2020NE0053
0
(PGJ)
Emissão:
10/08/20

3.3.90.30 Material de
Consumo
28 - MATERIAL
D
E
PROTECAO E
SEGURANCA

Totem Gráfica
Comercio De
Papelaria E
Serviços De
Comunicação
Visual Eireli
C N P J :
16.936.295/000142

R$
25.600,00
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dispensa
licitação
32/2020.

de
nº

Dispensa nº
33/2020.
ART. 4º-B DA
L
E
I
13.979/2020.

Aquisição de
protetores faciais
- face shield, com
ajuste elástico a
cabeça
do
usuário, viseira
fabricada em pet
p5 transparente
de fácil limpeza e
higienização,
sendo reutilizável,
com dimensões:
240mm x 240mm,
e s p e s s u r a
0,5mm, para
prestação e
atendimento
deste MP/PI ao
público nos temos
de pandemia
c o v i d - 1 9 ,
c o n f o r m e
resolução RDC n°
356 de março de
2020 e dispensa
nº 33/2020, art.
4º-b da lei
13.979/2020.

2020NE0052
4
(PGJ)
Emissão:
06/08/20

3.3.90.30 Material de
Consumo
28 - MATERIAL
D
E
PROTECAO E
SEGURANCA

L F S dos Santos
C N P J :
18.203.302/000122

R$
6.360,00

19.21.0010.0004106/2020-51

Dispensa nº
30/2020.
E
C O M
EMBASAMENT
O LEGAL NO
ART. 24, II DA
LEI Nº 8.666/93
E
S U A S
ALTERAÇÕES
E ART 1º,
INCISO
I,
ALÍNEA B DA
M E D I D A
PROVISÓRIA
Nº 961/2020.

Contratação de
e m p r e s a
especializada na
prestação de
s e r v i ç o s
securitários para
48 (quarenta e
oito) veículos de
propriedade da
Procuradoria
Geral de JustiçaPGJ / MPPI, com
cobertura contra
danos materiais e
c o r p o r a i s
resultantes de
sinistros de roubo
ou furto, colisão,
incêndio, danos
causados pela
natureza, e
assistência 24
horas, em todo o
território nacional,
c o n f o r m e
dispensa nº
30/2020 e com
embasamento
legal no art. 24, II
da lei nº 8.666/93
e suas alterações
e art. 1º, inciso I,
alínea b da
medida provisória
nº 961/2020.

2020NE0052
2 (PGJ)
Emissão:
05/08/20

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
29 - SEGUROS
EM GERAL

Mapfre Seguros
Gerais S/A
C N P J :
61.074.175/000138

R$
48.000,00

19.21.0412.0004102/2020-46

Dispensa nº
27/2020.
, ART. 24, II DA
LEI Nº 8.666/93
E
S U A S
ALTERAÇÕES
E ART 1º,
INCISO
I,
ALÍNEA B DA

Contratação de
e m p r e s a
especializada na
prestação de
s e r v i ç o s
securitários para
21 (vinte e um)
veículos de
propriedade do

2020NE0002
4 (FPDC)
Emissão:
05/08/20

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
29 - SEGUROS
EM GERAL

Mapfre Seguros
Gerais S/A
C N P J :
61.074.175/000138

R$
25.745,48

19.21.0010.0004246/2020-54
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19.21.0431.0003304/2020-64

19.21.0720.0004736/2020-36

19.21.0431.0004432/2020-66

M E D I D A
PROVISÓRIA
Nº 961/2020

FPDC- Fundo
Estadual de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor PROCON, com
cobertura contra
danos materiais e
c o r p o r a i s
resultantes de
sinistros de roubo
ou furto, colisão,
incêndio, danos
causados pela
natureza, e
assistência 24
horas, em todo o
território nacional,
dispensa nº
27/2020, art. 24,
II da lei nº
8.666/93 e suas
alterações e art
1º, inciso I, alínea
b da medida
provisória nº
961/2020.

SRP - Ata nº
04/2020
P r e g ã o
Eletrônico nº
28/2019.

Contratação de
empresa para
manutenção
predial e reforma
do edifício sede
do grupo de
atuação especial
de combate ao
crime organizado
( G A E C O ) ,
c o n f o r m e
despacho (nº
3197), planilha
orçamentaria da
Coordenadoria de
Perícias
e
P a r e c e r e s
Técnicos (nº 34) e
Ata nº 04/2020 ao
P.E .nº 28/2019.

2020NE0051
3 (PGJ)
Emissão:
03/08/20

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
6 0
MANUTENCAO
E
CONSERVACA
O DE BENS
IMOVEIS

Construtora
Padrão Ltda
C N P J :
06.224.118/000180

R$
54.739,89

Dispensa n°
01/2020.
, art. 24, V da
Lei 8.666/93.

Contratação de
e m p r e s a
especializada
p
a
r
a
levantamento do
consumo de
energia elétrica
deste MP/PI e
elaboração de
projeto básico
para futura
contratação da
Equatorial/CEPIS
A, conforme
dispensa n°
01/2020, art. 24,
V da lei 8.666/93.

2020NE0055
3 (PGJ)
Emissão:
21/08/20

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
51 - SERVIÇOS
TECNICOS
PROFISSIONAI
S

Apoio Soluções
de Engenharia e
Projetos Ltda
C N P J :
32.651.928/000122

R$
27.400,00

Dispensa nº
34/2020.
ART. 24, I, LEI
8.666/93.

Contratação de
e m p r e s a
especializada
para prestação de
serviços de
execução de
sondagem SPT
em terreno que
abrigará a futura
s e d e
d a
promotoria de

2020NE0001
2 (FMMP/PI)
Emissão:
24/08/20

4.4.90.51 O b r a s
e
Instalações
03 - EDIFÍCIO U
S
O
ESPECIAL

PSR Serviços e
Engenharia Ltda
C N P J :
35.311.576/000154

R$
2.600,00
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justiça de Pedro
II, conforme
dispensa nº
34/2020, art. 24,
I, lei 8.666 /93.
Teresina, 08 de setembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

4.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2020/PGJ13284
EXTRATO DO CONTRATO N° 21/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 21/2020, firmado em 04 de setembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 06.224.118/0001-80;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada, sob demanda, para realização de manutençãopredial no edifício-sede das Promotorias de
Justiça de Campo Maior-PI;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0431.0004580/2020-47;
e) Processo Licitatório: SRP-Ata de Registro de Preços nº 04/2020, Pregão Eletrônico nº 28/2019;
f) Vigência: Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua correspondente
publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção entre as partes,
conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 43.737,76 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos),devendo
esta importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2020NE00574;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Maria Dulcilene Mourão Leite, portadora da Cédula de Identidade: 90004002828, SSP-CE e
CPF:171.147.053-87, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA PADRÃO LTDA,CNPJ N° 06.224.118/0001-80
END.: RUA NENÉM GALVÃO, 1042, VILA OPERÁRIA, PEDRO II-PI, CEP: 64.255-000
REPRESENTANTE: MARIA DULCILENE MOURÃO LEITE, CPF N° 171.147.053-87
TELEFONE: (86) 3303-8535/ 9981-8125,E-MAIL: CONSTRUTORAPADRAO@GMAIL.COM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

SINAPI/ORS
E

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT
requisitad
a

P. UNIT
(R$)

P.TOTAL

LOTE II CAMPO MAIOR
1.2

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M²

6

213,48

R
$
1.280,88

1.6

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M³XKM). AF_01/2018

M³xKM

12

1,12

R$ 13,44

1.7

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³

M³

12

2,79

R$ 33,48

1.9

85421

REMOCAO DE VIDRO COMUM

M²

14,26

8,68

R
$
123,78

1.10

97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³

45,05

30,7

R
$
1.383,04

1.12

97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO,
DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³

0,07

318,34

R$ 22,28

1.16

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

21,596

13,06

R
$
282,04

1.23

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

50

2

R
$
100,00

1.26

97660

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

1

0,35

R$ 0,35

1.27

97661

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M

12

0,36

R$ 4,32

1.28

97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE
ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M

12

0,26

R$ 3,12
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1.29

97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

2

6,69

R$ 13,38

1.30

97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

5

0,83

R$ 4,15

1.31

97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

10

0,7

R$ 7,00

1.32

97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

2

4,87

R$ 9,74

2.3

79473

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M³

2,97

3,77

R$ 11,20

3.2

73968/1

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

M²

5,32

30,02

R
$
159,71

4.3

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²

38,72

47,93

R
$
1.855,85

4.10

93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

M

3

12,03

R$ 36,09

4.14

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M³

0,14

219,25

R$ 30,70

5.4

72089

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M²

50

9,99

R
$
499,50

6.1

72120

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO

M²

14,672

259,36

R
$
3.805,33

6.3

84889

PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO

UN

2

11,82

R$ 23,64

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

2

570,91

R
$
1.141,82

6.26

94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM
GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

UN

1

462,41

R
$
462,41

6.27

73838/1

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN

2

1.323,10

R
$
2.646,20

7.2

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO

M³

0,96

344,3

R
$
330,53

87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².
AF_06/2014

M²

13,65

43,75

R
$
597,19

87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²

22,06

49,43

R
$
1.090,43

7.9

87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M²

99,5

20,23

R
$
2.012,89

7.16

88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_06/2014

M

8,61

5,18

R$ 44,60

7.21

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018

M

1,8

56,45

R
$
101,61

8.2

88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

M²

415,96

10,59

R
$
4.405,02

6.18

7.3

7.8
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CASAS, UMA COR. AF_06/2014
8.3

88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

122,31

1,59

R
$
194,47

8.4

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

252

1,33

R
$
335,16

8.7

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

122,31

8,97

R
$
1.097,12

8.8

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

252

7,81

R
$
1.968,12

8.9

88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

30

11,68

R
$
350,40

8.10

88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

63

6,16

R
$
388,08

8.13

73739/1

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS
DEMAOS

M²

4,8

11,84

R$ 56,83

9.3

86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

1

6,89

R$ 6,89

9.10

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

1

62,05

R$ 62,05

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

1

190,28

R
$
190,28

9.18

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN

1

16,14

R$ 16,14

9.19

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

6

10,21

R$ 61,26

9.22

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

6

28,8

R
$
172,80

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

12

23,11

R
$
277,32

9.29

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2016

UN

1

408,97

R
$
408,97

9.30

95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN

1

74,55

R$ 74,55

9.35

74166/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1

152,86

R
$
152,86

9.36

9502

Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK,
da DECA ou similar

UN

1

169,64

R
$
169,64

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1

186,23

R
$
186,23

10.36

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

2

79,84

R
$
159,68

10.41

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

UN

6

107,62

R
$
645,72

9.13

9.23

10.7
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CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

10.43

93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

10.48

98268

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M

48

9,34

R
$
448,32

10.51

98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M

224

1,29

R
$
288,96

10.52

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2018

UN

4

29,42

R
$
117,68

10.53

98308

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

UN

12

19,12

R
$
229,44

10.56

73953/8

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS
FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

11

141,14

R
$
1.552,54

10.57

74130/1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

6

8,58

R$ 51,48

11.3

85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M²

0,36

274,32

R$ 98,76

11.5

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016

M²

9,9

39,7

R
$
393,03

11.6

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN

1

25,41

R$ 25,41

11.7

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN

1

36,33

R$ 36,33

11.8

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M²

3,74

24,49

R$ 91,59

11.10

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO
MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P

M²

10

33,9

R
$
339,00

11.11

99802

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

M²

122,31

0,29

R$ 35,47

11.17

86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO
0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN

1

197,26

R
$
197,26

11.26

7321

Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150
mm

UN

1

49,18

R$ 49,18

11.28

2390

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2",
Jackwal ou similar

UN

5

122,38

R
$
611,90

11.29

3149

Película insulfilm aplicada ou Similar

M²

18,45

20,55

R
$
379,15

11.33

2450

Limpeza geral

M²

122,31

1,33

R
$
162,67

UN

1

116,13

R
$
116,13

VALOR TOTAL

R
$
34.734,56

VALOR BDI 25,92%

R
$
9.003,20

VALOR TOTAL COM BDI

R
$
43.737,76

5. OUTROS
[]

5.1. 4ª ZONA ELEITORAL - PARNAÍBA13269
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 713 Disponibilização: Terça-feira, 8 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020

RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 4ª Zona Eleitoral na Comarca 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 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 às 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
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, 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, 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;
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 4ª Zona Eleitoral ( Parnaíba (PI) e Ilha Grande(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
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, para evitar aglomerações, realizem 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) Procurem evitar 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, seja observada 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 Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
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Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Parnaíba-PI (PI), 04 de setembro de 2020
RÔMULO PAULO CORDÃO
Promotor Eleitoral da 4ª ZE/PI
(assinado digitalmente)

5.2. 59ª ZONA ELEITORAL - CRISTINO CASTRO13270
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020
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 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 às 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
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, 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
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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, 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 59ª Zona Eleitoral (Alvorada do Gurgueia/PI, Cristino Castro/PI, Palmeira do Piauí/PI e Santa Luz/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
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, para evitar aglomerações, realizem 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) Procurem evitar 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, seja observada a regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso
correto das máscaras e da higienização das mãos por todos os participantes;
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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 Eleitoral desta Zona Eleitoral e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Cristino Castro (PI), 03 de setembro de 2020
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor Eleitoral
59ª ZE/PI

5.3. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS13271
PORTARIA ELEITORAL Nº 02/2020
PROMOTORIA ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 40ª Zona Eleitoral na Comarca de
Fronteiras (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, 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 40ª Zona Eleitoral de Fronteiras (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 40ª Zona Eleitoral do
Piauí (Fronteiras, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e São Julião/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados na Promotoria de Fronteiras;
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 Fronteiras, a fim de
conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
Fronteiras (PI), 04 de setembro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral da 40ª ZE/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 02/2020
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 40ª Zona Eleitoral na Comarca de
Fronteiras (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 nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
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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 às 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
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, 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, 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 40ª Zona Eleitoral (Fronteiras, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e São Julião/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;
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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
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, para evitar aglomerações, realizem 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) Procurem evitar 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, seja observada 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 Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de conhecimento e ao Diário Oficial
do MPPI para fins de publicação, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Fronteiras (PI), 04 de setembro de 2020
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral da 40ª ZE/PI
(assinado digitalmente)

5.4. 9ª ZONA ELEITORAL - FLORIANO13275
PORTARIA ELEITORAL Nº 04/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 9ª ZONA
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ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante
abaixo-assinado, em exercício junto à 9ª Zona Eleitoral na cidade de Floriano/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 de2020, 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 - ProPiauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164 de 20 de agosto de
2020, no que tange as medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no SIMP;
3) A expedição de RECOMENDAÇÃO ELEITORAL a todos os Diretórios/Comissões Provisórias dos partidos políticos do município de Floriano
cerca 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;
4) A publicação deste ato no Diário Eletrônico do MP/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador
Regional Eleitoral no Piauí.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Floriano-PI, 28 de agosto de 2020.
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA
Promotor Eleitoral da 9ª ZE/PI

5.5. 46ª ZONA ELEITORAL - GUADALUPE13276
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 07/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 46ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
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 sua representante signatária, em exercício junto à 46ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE,
Retificar a Recomendação, de mesma numeração, anteriormente publicada, para 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 46ª Zona Eleitoral
(Guadalupe/PI e Marcos Parente/PI):
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;
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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
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, para evitar aglomerações, realizem 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) Procurem evitar 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, seja observada 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 Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) Às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Guadalupe-PI, 04 de setembro de 2020.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora Eleitoral da 46ª ZE/PI

5.6. 39ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI13280
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO 05/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL 02/2020
SIMP: 000005-241/2020
Objeto: 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.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto a 39ª Zona Eleitoral na Comarca de
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São Miguel do Tapuio (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 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;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no SIMP e o cumprimento das seguintes determinações:
Expedição da RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) dos municípios que compõem a 39ª Zona Eleitoral do Piauí ( São Miguel do Tapuio e Assuunção do Piauí) 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 os partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem a 39ª Zona Eleitoral
do Piauí (São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos do Assessor de Promotoria Etvaldo Antão de Sousa;
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 São Miguel do
Tapuio, a fim de conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 04 de setembro de 2020.
Edilvo Augusto de Oliveira Santana
Promotor Eleitoral -39ª ZE do Piauí
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ELEITORAL Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL - PAE Nº 02/2020
SIMP: 000005-241/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto a 39ª Zona Eleitoral na Comarca de
São Miguel do Tapuio (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 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 às 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
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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
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, 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 sendo os candidatos 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 na 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, 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 39ª Zona Eleitoral do Piauí (São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí) que:
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
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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;
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 desetembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e
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, para evitar aglomerações, realizem 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) Procurem evitar 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, seja observada 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 Eleitoral desta zona e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 04 de setembro de 2020.
Edilvo Augusto de Oliveira Santana
Promotor Eleitoral -39ª ZE do Piauí

5.7. 58ª ZONA ELEITORAL - MONSENHOR GIL13282
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 16/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus na cidade de Monsenhor Gil/PI;
CONSIDERANDO que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
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 a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e candidatos (que
venha, a ser escolhidos em convenção) pertencentes a MONSENHOR GIL/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), sendo que, caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizem barreiras físicas
entre as estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª
ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí
(PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 09/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 01 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 17/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus na cidade de Curralinhos/PI;
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CONSIDERANDO que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
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 a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e candidatos (que
venha, a ser escolhidos em convenção) pertencentes a CURRALINHOS/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), sendo que, caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizem barreiras físicas
entre as estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª
ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí
(PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 10/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 01 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 18/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus na cidade de Miguel Leão/PI;
CONSIDERANDO, por fim que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
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;
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CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e candidatos (que
venha, a ser escolhidos em convenção) pertencentes a MIGUEL LEÃO/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), sendo que, caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizem barreiras físicas
entre as estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª
ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí
(PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 11/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 01 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 21/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Lei Maior, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia"
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 132 do ECA, "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDO que o Ministério Público, enquanto instituição constitucionalmente destinada a "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia"
(CF, art. 129, II) além de ser responsável pela defesa do regime democrático (CF, art. 127, caput), tem como dever institucional garantir o regular
funcionamento dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.504/97 (LE), que estabelece normas eleitorais, ao vedar as condutas que possam afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, proibiu, dentre outras condutas "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" e ainda "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público";
CONSIDERANDO ainda que a LE, no seu art.73, §1º, definiu o que se entende por agente público da seguinte forma: "Reputa-se agente público,
para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta, ou fundacional" ;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 135 do ECA, "o exercício efetivo da função de conselheiro (tutelar) constituirá serviço público relevante", o
que torna indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público "latu sensu";
CONSIDERANDO também o §4º do art. 73 da Lei 9504/97 prevê punições, a exemplo de multa, a quem praticar alguma das condutas vedadas
pela legislação eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 73, II, da Lei Federal nº 9.504/97 não veda aos servidores públicos o exercício de atividade políticopartidária, desde que fora do expediente de trabalho;
CONSIDERANDO, no entanto, a relevância da função de conselheiro tutelar, que muitas vezes é equiparado com o Ministério Público e ao Juiz
da Infância e Juventude, como se vê dos artigos 95, 236 e 249 do ECA, in verbis: Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária,
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membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a
dois anos; Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério
Público e pelos Conselhos Tutelares; Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de
tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência;
CONSIDERANDO que, embora não seja vedado a livre manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, conclui ser razoável
que seja realizada com moderação, discrição e comedimento, tendo em conta a natural não individuação entre a função de Conselheiro Tutelar e
a pessoa;
CONSIDERANDO que a Resolução 170 do CONANDA dispõe, em seu art. 41, inciso III, que é vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do
Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
CONSIDERANDO que o Conselheiro Tutelar que praticar alguma das condutas ele vedadas estará sujeito às penalidades administrativas de
advertência, suspensão do exercício da função e destituição do mandato, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, entre outras variáveis, conforme arts. 44 e 45
da Resolução 170 do CONANDA;
CONSIDERANDO o início do processo eleitoral, no qual surgem questionamentos acerca da conduta do Conselheiro Tutelar, no exercício da
função;
CONSIDERANDO, por fim, que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do
ilícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO
de MIGUEL LEÃO/PI:
Que, de acordo com o artigo 41, III, da Resolução nº 170/CONANDA, não realizem propaganda política nas dependências do Conselho Tutelar,
tampouco se utilizem indevidamente de sua estrutura para realização de atividade político-partidária;
Que evitem, quando participando de passeatas, carreatas ou manifestações correlatas, qualquer anúncio que o identifiquem como Conselheiro
Tutelar;
Que evitem manifestações de apoio a candidatos em redes sociais com a utilização explicita da palavra "Conselheiro Tutelar", de forma que fique
claro tratar-se de manifestação pessoal, ou seja, manifestação desconectada do cargo de Conselheiro Tutelar.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor
Gil/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, resposta por escrito acerca do acatamento ou não da
presente Recomendação.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ) e ao Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE),
em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para
conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 11/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 19/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Lei Maior, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia"
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 132 do ECA, "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDO que o Ministério Público, enquanto instituição constitucionalmente destinada a "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia"
(CF, art. 129, II) além de ser responsável pela defesa do regime democrático (CF, art. 127, caput), tem como dever institucional garantir o regular
funcionamento dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.504/97 (LE), que estabelece normas eleitorais, ao vedar as condutas que possam afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, proibiu, dentre outras condutas "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" e ainda "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público";
CONSIDERANDO ainda que a LE, no seu art.73, §1º, definiu o que se entende por agente público da seguinte forma: "Reputa-se agente público,
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para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta, ou fundacional" ;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 135 do ECA, "o exercício efetivo da função de conselheiro (tutelar) constituirá serviço público relevante", o
que torna indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público "latu sensu";
CONSIDERANDO também o §4º do art. 73 da Lei 9504/97 prevê punições, a exemplo de multa, a quem praticar alguma das condutas vedadas
pela legislação eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 73, II, da Lei Federal nº 9.504/97 não veda aos servidores públicos o exercício de atividade políticopartidária, desde que fora do expediente de trabalho;
CONSIDERANDO, no entanto, a relevância da função de conselheiro tutelar, que muitas vezes é equiparado com o Ministério Público e ao Juiz
da Infância e Juventude, como se vê dos artigos 95, 236 e 249 do ECA, in verbis: Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária,
membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a
dois anos; Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério
Público e pelos Conselhos Tutelares; Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de
tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência;
CONSIDERANDO que, embora não seja vedado a livre manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, conclui ser razoável
que seja realizada com moderação, discrição e comedimento, tendo em conta a natural não individuação entre a função de Conselheiro Tutelar e
a pessoa;
CONSIDERANDO que a Resolução 170 do CONANDA dispõe, em seu art. 41, inciso III, que é vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do
Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
CONSIDERANDO que o Conselheiro Tutelar que praticar alguma das condutas ele vedadas estará sujeito às penalidades administrativas de
advertência, suspensão do exercício da função e destituição do mandato, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, entre outras variáveis, conforme arts. 44 e 45
da Resolução 170 do CONANDA;
CONSIDERANDO o início do processo eleitoral, no qual surgem questionamentos acerca da conduta do Conselheiro Tutelar, no exercício da
função;
CONSIDERANDO, por fim, que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do
ilícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO
de MONSENHOR GIL/PI:
Que, de acordo com o artigo 41, III, da Resolução nº 170/CONANDA, não realizem propaganda política nas dependências do Conselho Tutelar,
tampouco se utilizem indevidamente de sua estrutura para realização de atividade político-partidária;
Que evitem, quando participando de passeatas, carreatas ou manifestações correlatas, qualquer anúncio que o identifiquem como Conselheiro
Tutelar;
Que evitem manifestações de apoio a candidatos em redes sociais com a utilização explicita da palavra "Conselheiro Tutelar", de forma que fique
claro tratar-se de manifestação pessoal, ou seja, manifestação desconectada do cargo de Conselheiro Tutelar.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor
Gil/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, resposta por escrito acerca do acatamento ou não da
presente Recomendação.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ) e ao Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE),
em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para
conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 09/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 20/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia"
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, "O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 132 do ECA, "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
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recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDO que o Ministério Público, enquanto instituição constitucionalmente destinada a "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia"
(art. 129, II, CF), além de ser responsável pela defesa do regime democrático (art. 127, caput, da CF), tem como dever institucional garantir o
regular funcionamento dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.504/97, que estabelece normas eleitorais, ao proibir as condutas que possam afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, proibiu, dentre outras condutas "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" e ainda "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público";
CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 9.504/97, no seu art.73, §1º, definiu o que se entende por agente público da seguinte forma:
"Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta, ou fundacional" ;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 135 do ECA, "o exercício efetivo da função de conselheiro (tutelar) constituirá serviço público relevante", o
que torna indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público "latu sensu";
CONSIDERANDO também o §4º do art.73 da Lei 9504/97 prevê punições, a exemplo de multa, a quem praticar alguma das condutas vedadas
pela legislação eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 73, II da Lei Federal nº 9.504/97 não veda aos servidores públicos o exercício de atividade políticopartidária,
desde que fora do expediente de trabalho;
CONSIDERANDO, no entanto, a relevância da função de conselheiro tutelar, que muitas vezes é equiparado com o Ministério Público e ao Juiz
da Infância e Juventude, como se vê dos artigos 95, 236 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: Art. 236. Impedir ou
embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista
nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a dois anos; Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão
fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares; Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência;
CONSIDERANDO que, embora não seja vedado a livre manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, conclui ser razoável
que seja realizada com moderação, discrição e comedimento, tendo em conta a natural não individuação entre a função de Conselheiro Tutelar e
a pessoa;
CONSIDERANDO que a Resolução 170 do CONANDA, dispõe em seu art. 41, inciso III, que é vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do
Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
CONSIDERANDO que o Conselheiro Tutelar que praticar alguma das condutas ele vedadas estará sujeito às penalidades administrativas de
advertência, suspensão do exercício da função e destituição do mandato, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, entre outras variáveis, conforme arts. 44 e 45
da Resolução 170 do CONANDA;
CONSIDERANDO, por fim, tratar-se o corrente ano de ano eleitoral, no qual surgem questionamentos acerca da conduta do Conselheiro Tutelar,
no exercício da função;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO
de CURRALINHOS/PI:
Que, de acordo com o artigo 41, inciso III da Resolução nº 170/CONANDA, não realizem propaganda política nas dependências do Conselho
Tutelar, tampouco se utilizem indevidamente de sua estrutura para realização de atividade político-partidária;
Que evitem, quando participando de passeatas, carreatas ou manifestações correlatas, qualquer anúncio que o identifiquem como Conselheiro
Tutelar;
Que evitem manifestações de apoio a candidatos em redes sociais com a utilização explicita da palavra "Conselheiro Tutelar", de forma que fique
claro tratar-se de manifestação pessoal, ou seja, manifestação desconectada do cargo de Conselheiro Tutelar.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor
Gil/PI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, resposta por escrito acerca do acatamento ou não da
presente Recomendação.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ) e ao Grupo de Apoio Provisório aos Promotores Eleitorais (GAPPE),
em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Curralinhos/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para
conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 10/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
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