Assinado de forma digital
RAQUEL DO
por RAQUEL DO SOCORRO
SOCORRO MACEDO MACEDO
GALVAO:227530793 GALVAO:22753079315
República Federativa do Brasil
Dados: 2020.09.09 14:07:30
-03'00'
Estado do Piauí 15

Ministério Público do Estado do Piauí

Diário Oficial Eletrônico

ANO IV - Nº 714 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020
Publicação: Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

Procuradora-Geral de Justiça

ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Subprocuradora de Justiça Institucional

TERESINHA DE JESUS MARQUES

LEONARDO FONSECA RODRIGUES

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

Subprocurador de Justiça Administrativo

CLEANDRO ALVES DE MOURA

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

Subprocurador de Justiça Jurídico

ANTÔNIO IVAN E SILVA

CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

Chefe de Gabinete

RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária-Geral / Secretária do CSMP

CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES

ROSANGELA DE FATIMA LOUREIRO MENDES
CATARINA GADELHA MALTA MOURA RUFINO
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

Assessor Especial de Planejamento e Gestão

HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA

_____________________________

FERNANDO MELO FERRO GOMES

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS

Corregedor-Geral

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

ARISTIDES SILVA PINHEIRO

Corregedora-Geral Substituta

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO

Promotor-Corregedor Auxiliar

ZÉLIA SARAIVA LIMA

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

CLOTILDES COSTA CARVALHO

Promotor-Corregedor Auxiliar

HUGO DE SOUSA CARDOSO
ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS
Promotor-Corregedor Auxiliar

_____________________________
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Presidente

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Conselheira

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Conselheira

FERNANDO MELO FERRO GOMES
Conselheiro

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Conselheira

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 714 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020

1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. PAUTA DA SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA 13315
PAUTA DA SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO DIA 11 DE
SETEMBRO DE 2020, ÀS 09 HORAS.
1.Apresentação e Deliberação da Proposta Orçamentária do Ministério Público do Estado do Piauí para o exercício 2021 (Lei Complementar nº
12/93, art. 16, inciso III e art. 3º, inciso III, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça).
2. Assuntos Institucionais.
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
Teresina (PI), 09 de setembro de 2020.
Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino
Procuradora de Justiça
Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ13310
PORTARIA PGJ/PI Nº 1607/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR MILENE DOS SANTOS NUNES, Matrícula 15319, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01), junto à
Promotoria de Justiça de Cristino Castro, a partir de 09 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1608/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação oriunda da Promotoria de Justiça de Caracol, contida no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005193/2020-05,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri, referente ao processo nº 000069425.2017.8.18.0089, que tem como réu Gilberto da Silva Alves, e vítima Jouzimar Lopes Batista, a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2020,
na Comarca de Caracol/PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13290
Notícia de Fato nº 040/2020
SIMP 000281-107/2019
Objeto: NEPOTISMO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de denúncia anônima enviada ao e-mail institucional desta Promotoria, em que
encaminha portarias de nomeação pelo Prefeito Municipal de Pedro Laurentino, Leôncio Leite de Sousa, de Simone Mendes Rodrigues Reis, sua
esposa, para Secretaria Municipal de Planejamento, e Maria Pires de Sá, esposa do vereador Nilo Leandro, para o cargo comissionado e
Coordenadora do NASF. Segundo a denúncia, o gestor teria exonerado a esposa devido a investigação de nepotismo já em curso nesta
Promotoria, porém resolveu nomeá-la novamente.
É o brevíssimo relatório. Passo à decisão.
Analisando o acervo dos procedimentos extrajudiciais em tramitação nesta Promotoria de Justiça, verifica-se que houve a instauração de
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 011/2019 (SIMP 001692-310/2019), o qual ainda se encontra em regular tramitação.
Caracterizada, portanto, a tramitação de procedimentos semelhantes ("litispendência"), o arquivamento deste é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Extraia-se cópia integral deste procedimento colacionando no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 011/2019 - SIMP 001692310/2019.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
ASSUNTO: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTE
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se da relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí em que narra suposta situação de vulnerabilidade da adolescente M. A S.
Consta na narrativa, ainda, que o conselho tutelar já aplicou as medidas de proteção ao caso e que a situação da adolescente dentro do seio
familiar voltou a normalidade, não se encontrando, portanto, em situação de risco.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Vê-se pela narrativa que o Conselho Tutelar aplicou, com efetividade, as medidas de proteção ao presente caso, restabelecendo a normalidade
do convívio da adolescente dentro do seio familiar.
Assim sendo, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra-se previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o noticiante, por intermédio de seu representante legal, de todo o teor desta decisão de indeferimento de instauração
de Notícia de Fato.
Publique-se. Após arquive-se.
São João do Piauí/PI, 8 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz daCostaPessoa
PROMOTORDE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 102/2020
SIMP 000492-310/2020
Objeto: REALIZAÇÃO DE UM UMA "LIVE COM SHOW BENEFICENTE" NO ESTABELECIMENTO DIVINO LIVING
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após Ofício nº 01/2020, encaminhado a esta Promotoria de Justiça pelo Sr. Edno Dias de Sousa, no
qual informa a realização de uma "LIVE COM SHOW BENEFICENTE", no dia 10 de julho de 2020, no Bairro Vermelho, com intuito de arrecadar
doações para músicos do município de São João do Piauí.
Segundo o ofício, o evento aconteceria em área livre e com portões fechados ao público, com a autorização de entrada de somente de pessoas,
nos termos descrito no ofício, que trabalharam no evento.
Ressaltaram a adoção de todas as medidas necessárias para que o evento ocorresse com o máximo de proteção e segundo as orientações da
OMS - Organização Mundial de Saúde.
Com isso, foi solicitado informações ao Órgão de Vigilância Sanitária de São João do Piauí sobre a autorização do referido evento, que
respondeu não ter sido informada da realização do evento.
Em ato contínuo, foi expedido ofício ao Comandante da 2ª CIA Militar - São João do Piauí-PI para que informasse se houve registro de alguma
ocorrência por conta de descumprimento de determinações da autoridade sanitária quanto a realização de lives no Município de São João do
Piauí, refente ao mês de julho do corrente ano.
Em resposta, o Comandante da 2ª CIA Militar - São João do Piauí-PI afirma que, até a data do encaminhamento do Ofício nº 060/2020, de 28 de
agosto de 2020, não foi registrada nenhuma ocorrência por descumprimento de determinações da autoridade sanitária quanto à realização de
lives no Município de São João do Piauí, referente ao mês de julho do corrente ano.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Embora não tenha obtido autorização para realizar o evento, verifica-se, conforme informações da 2ª CIA Militar - São João do Piauí-PI (ID.
31754973), que não foi registrada nenhuma ocorrência por descumprimento de determinações da autoridade sanitária quanto à realização de
lives no Município de São João do Piauí, referente ao mês de julho do corrente ano, inexistindo, portanto, 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, 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 dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
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, 9 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI13291
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 - SIMP: 000233-201/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 714 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V).
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.116/2020 dispõe sobre o calendário de retomada das atividades econômicas e sociais no
âmbito do Estado do Piauí, ao qual o próprio Município de Cristino Castro aderiu, conforme Decreto Municipal nº 038/2020, de 28 de
julho de 2020, e nele consta que o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas COVID-19 (PRO PIAUI) define
estratégias para o retorno gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as nivas regras
sanitárias contidas no protocolos gerais e específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a
propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Município de Cristino Castro editou o Decreto nº 44/2020, o qual dispõe sobre a regulamentação do plano de
retomada de atividades econômicas e sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro, como meio de combate à disseminação do
coronavírus (COVID-19), o qual previu, dentre outras medidas, em seu art. 4º que: "Para iniciar o funcionamento das atividades
econômicas e Sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro-PI é obrigatória a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO com as medidas de segurança sanitária e contenção do Covid-19, que será disponibilizado às empresas na
Coordenação da Vigilância Sanitária do município".
CONSIDERANDO a Manifestação nº 2071/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em
suma, a reabertura desordenada e omissão das autoridades e agentes públicos em Cristino Castro quanto aos protocolos sanitários
estabelecidos;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Cristino Castro, Sr. Manoel Pereira de Sousa Júnior que, em cumprimento às disposições
de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, intensifique a fiscalização sobre o
funcionamento das atividades econômicas e sociais locais, observando as disposições constantes no Decreto Estadual nº 19.116/2020
e nos Decretos Municipais nºs 38/2020 e 44/2020 visando a contenção da propagação do novo Coronavírus.
Vale frisar que a presente Recomendação tem o condão de advertir o destinatário dos seguintes efeitos: tornar inequívoca a demonstração da
consciência da ilicitude do recomendado; caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade adiminstrativa quando tal elemento sujetivo for exigido e se constituir em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixo o prazo de 10 dias para a comprovação acerca do acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de
Cristino Castro, pelo e-mail pj.cristinocastro@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Dê-se publicidade da presente Recomendação pelo diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e ao respectivo
destinatário.
Cumpra-se com urgência.
Cristino Castro/PI, 03 de setembro de 2020.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 - SIMP: 000233-201/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 28/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
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emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V).
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.116/2020 dispõe sobre o calendário de retomada das atividades econômicas e sociais no
âmbito do Estado do Piauí, ao qual o próprio Município de Cristino Castro aderiu, conforme Decreto Municipal nº 038/2020, de 28 de
julho de 2020, e nele consta que o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas COVID-19 (PRO PIAUI) define
estratégias para o retorno gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as nivas regras
sanitárias contidas no protocolos gerais e específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a
propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Município de Cristino Castro editou o Decreto nº 44/2020, o qual dispõe sobre a regulamentação do plano de
retomada de atividades econômicas e sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro, como meio de combate à disseminação do
coronavírus (COVID-19), o qual previu, dentre outras medidas, em seu art. 4º que: "Para iniciar o funcionamento das atividades
econômicas e Sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro-PI é obrigatória a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO com as medidas de segurança sanitária e contenção do Covid-19, que será disponibilizado às empresas na
Coordenação da Vigilância Sanitária do município".
CONSIDERANDO a Manifestação nº 2071/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em
suma, a reabertura desordenada e omissão das autoridades e agentes públicos em Cristino Castro quanto aos protocolos sanitários
estabelecidos;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Danilo Vaz de Sousa, que, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, intensifique a fiscalização sobre o funcionamento das
atividades econômicas e sociais locais, observando as disposições constantes no Decreto Estadual nº 19.116/2020 e nos Decretos
Municipais nºs 38/2020 e 44/2020 visando a contenção da propagação do novo Coronavírus.
Vale frisar que a presente Recomendação tem o condão de advertir o destinatário dos seguintes efeitos: tornar inequívoca a demonstração da
consciência da ilicitude do recomendado; caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade adiminstrativa quando tal elemento sujetivo for exigido e se constituir em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixo o prazo de 10 dias para a comprovação acerca do acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de
Cristino Castro, pelo e-mail pj.cristinocastro@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Dê-se publicidade da presente Recomendação pelo diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e ao respectivo
destinatário.
Cumpra-se com urgência.
Cristino Castro/PI, 03 de setembro de 2020.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 - SIMP: 000233-201/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 29/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V).
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.116/2020 dispõe sobre o calendário de retomada das atividades econômicas e sociais no
âmbito do Estado do Piauí, ao qual o próprio Município de Cristino Castro aderiu, conforme Decreto Municipal nº 038/2020, de 28 de
julho de 2020, e nele consta que o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas COVID-19 (PRO PIAUI) define
estratégias para o retorno gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as nivas regras
sanitárias contidas no protocolos gerais e específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a
propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Município de Cristino Castro editou o Decreto nº 44/2020, o qual dispõe sobre a regulamentação do plano de
retomada de atividades econômicas e sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro, como meio de combate à disseminação do
coronavírus (COVID-19), o qual previu, dentre outras medidas, em seu art. 4º que: "Para iniciar o funcionamento das atividades
econômicas e Sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro-PI é obrigatória a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO com as medidas de segurança sanitária e contenção do Covid-19, que será disponibilizado às empresas na
Coordenação da Vigilância Sanitária do município".
CONSIDERANDO a Manifestação nº 2071/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em
suma, a reabertura desordenada e omissão das autoridades e agentes públicos em Cristino Castro quanto aos protocolos sanitários
estabelecidos;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR à Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Sra. Suely Soares da Silva, que, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, intensifique a fiscalização sobre o funcionamento
das atividades econômicas e sociais locais, observando as disposições constantes no Decreto Estadual nº 19.116/2020 e nos Decretos
Municipais nºs 38/2020 e 44/2020 visando a contenção da propagação do novo Coronavírus.
Vale frisar que a presente Recomendação tem o condão de advertir o destinatário dos seguintes efeitos: tornar inequívoca a demonstração da
consciência da ilicitude do recomendado; caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade adiminstrativa quando tal elemento sujetivo for exigido e se constituir em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixo o prazo de 10 dias para a comprovação acerca do acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de
Cristino Castro, pelo e-mail pj.cristinocastro@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Dê-se publicidade da presente Recomendação pelo diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e ao respectivo
destinatário.
Cumpra-se com urgência.
Cristino Castro/PI, 03 de setembro de 2020.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 - SIMP: 000233-201/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 30/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
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constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V).
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.116/2020 dispõe sobre o calendário de retomada das atividades econômicas e sociais no
âmbito do Estado do Piauí, ao qual o próprio Município de Cristino Castro aderiu, conforme Decreto Municipal nº 038/2020, de 28 de
julho de 2020, e nele consta que o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas COVID-19 (PRO PIAUI) define
estratégias para o retorno gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as nivas regras
sanitárias contidas no protocolos gerais e específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a
propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Município de Cristino Castro editou o Decreto nº 44/2020, o qual dispõe sobre a regulamentação do plano de
retomada de atividades econômicas e sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro, como meio de combate à disseminação do
coronavírus (COVID-19), o qual previu, dentre outras medidas, em seu art. 4º que: "Para iniciar o funcionamento das atividades
econômicas e Sociais, no âmbito do Município de Cristino Castro-PI é obrigatória a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO com as medidas de segurança sanitária e contenção do Covid-19, que será disponibilizado às empresas na
Coordenação da Vigilância Sanitária do município".
CONSIDERANDO a Manifestação nº 2071/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em
suma, a reabertura desordenada e omissão das autoridades e agentes públicos em Cristino Castro quanto aos protocolos sanitários
estabelecidos;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Cristino Castro, Sargento Sá Matos, que, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, intensifique a
fiscalização sobre o funcionamento das atividades econômicas e sociais locais, observando as disposições constantes no Decreto
Estadual nº 19.116/2020 e nos Decretos Municipais nºs 38/2020 e 44/2020 visando a contenção da propagação do novo Coronavírus,
devendo a Polícia advertir aos responsáveis pelos estabelecimentos que o descumprimento das normas sanitárias acima mencionadas
poderá acarretar a responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e, em caso de reiteração da
conduta, tomar as providências cabíveis com a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Vale frisar que a presente Recomendação tem o condão de advertir o destinatário dos seguintes efeitos: tornar inequívoca a demonstração da
consciência da ilicitude do recomendado; caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade adiminstrativa quando tal elemento sujetivo for exigido e se constituir em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixo o prazo de 10 dias para a comprovação acerca do acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de
Cristino Castro, pelo e-mail pj.cristinocastro@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Dê-se publicidade da presente Recomendação pelo diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e ao respectivo
destinatário.
Cumpra-se com urgência.
Cristino Castro/PI, 03 de setembro de 2020.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça Titular
PORTARIA Nº 42/2020
INQUÉRITO CIVIL 15/2020
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
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constitucionais e legais insertas nos arts. 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 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOque é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade a atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente ato de ofício (incisos II e IV);
CONSIDERANDO que a Manifestação (Reclamação) 2874/2020 relata o descumprimento, por parte do Executivo Municipal de Alvorada do
Gurguéia, da Lei de Acesso à Informação, o que impede o controle social das ações e dos gastos governamentais por parte dos cidadãos
daquela municipalidade;
RESOLVEinstaurar INQUÉRITOCIVIL, com o objetivo de apurar o relato de descumprimento, pelo Município de Alvorada do Gurgueia, da Lei
12.527/2011, não disponibilizando as informações no Portal da Transparência, determinando de imediato:
a) o registro em livro próprio e a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Eletrônico do Ministério Público a
fim de conferir a publicidade exigida pelo art. 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
b) seja expedido ofício requisitando ao Prefeito Municipal de Alvorada do Gurgueia que informe ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias
úteis:
1) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pelo Município de Alvorada do Gurgueia, as
informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
3) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site, inclusive as referentes ao Poder Legislativo, e a forma de acesso (se requer
cadastro ou senha);
4) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
c) seja encaminhada cópia da presente Portaria ao CACOP e à Ouvidoria do MP, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução n° 01/2008 do
CPJ/MP-PI;
d) a fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em
havendo necessidade, nos termos do art. 9° da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Nomeio os servidores desta Promotoria de Justiça para secretariarem os trabalhos referentes ao presente inquérito civil.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Cristino Castro/PI, 08 de setembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PORTARIA Nº 41/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020
Objeto: Realizar o controle externo da atividade policial quanto às requisições e solicitações emanadas da Promotoria de Justiça de Cristino
Castro-PI à Delegada de Polícia de Bom Jesus-PI, responsável pela Comarca de Cristino Castro-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI, no uso das atribuições previstas nos
arts. 127, caput, e 129, II e VI da Constituição da República;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe o exercício, com exclusividade, da ação penal pública e do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO que o exercício do controle externo da atividade policial é instrumento de relevo para o exercício pleno da titularidade da ação
penal pública;
CONSIDERANDO a atribuição da Promotoria de Justiça de Cristino Castro para o exercício, com exclusividade, do controle externo da atividade
de polícia judiciária, inclusive na esfera cível;
CONSIDERANDO o art. 8º, II, da Resolução nº 174 do CNMP, segundo o qual é possível instaurar Procedimento Administrativo para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que requisições para instauração de Inquéritos Policiais formuladas pelo membro do Ministério Público com atuação na
Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI não foram atendidas, sem nenhuma justificativa, bem como outras requisições e solicitações com
assuntos diversos visando instruir procedimentos em trâmite nesta Promotoria;
CONSIDERANDO que o art. 5º, II, do Código de Processo Penal, bem como o art. 38 da Lei Complementar nº 75/96, preveem, como meio de
iniciar o Inquérito Policial, a requisição do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, a requisição do Ministério Público tem caráter vinculado, devendo ser
atendida pela autoridade policial, sem qualquer discricionariedade;
CONSIDERANDO que, apesar da legitimidade do Ministério Público de também investigar, por meio de Procedimento de Investigação Criminal, é
tarefa ordinária da Polícia fazê-lo;
CONSIDERANDO que o não-atendimento da requisições e solicitações emanadas do Ministério Público podem ensejar infrações administrativas,
inclusive, improbidade, cíveis e criminais;
CONSIDERANDO que a inércia por parte da Delegacia de Polícia acarreta prejuízo ao bom andamento das investigações, bem como dificulta o
trabalho desta Promotoria de Justiça, gerando um descrédito das instituições perante a sociedade;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo para realizar o controle externo da atividade policial quanto às requisições e solicitações
emanadas da Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI, adotando, desde já, as seguintes providências:
a) Nomeio para secretariar o presente procedimento os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI;
b) Realize-se buscas nos procedimentos desta Promotoria de Justiça para averiguar eventuais requisições de instauração de procedimento
investigativo e outras solicitações enviadas à Autoridade Policial no bojo dos procedimentos que tramitam nesta Promotoria de Justiça e ainda
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sem resposta;
c) Proceda-se à comunicação da instauração do Procedimento Administrativo, com cópia desta Portaria, à Delegada de Polícia de Bom Jesus-PI,
responsável pela Comarca de Cristino Castro, Dra. Rejane Borges de Carvalho Piauilino, e ao Delegado-Geral de Polícia Civil do Piauí, Dr. Lucy
Keiko Paraíba;
d) Publicação da presente portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
e) Autue e registre a instauração no SIMP e arquive-se cópia da Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
f) Após estas providências, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Cristino Castro-PI, 04 de setembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13292
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do envio de peças encaminhadas pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, noticiando o
recebimento de relatório do Conselho Tutelar de lagoa do Barro do Piauí, narrando suposta situação de vulnerabilidade de crianças em razão de
comportamento de terceiro que estaria em contato íntimo com estas.
Vieram os autos.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento para arquivamento de
Notícia de Fato.
No caso, a notitia criminis mostra-se por genérica; não demonstra fatos concretos ou evidências mínimas que possam ser um ponto inicial para
encetar uma investigação profícua.
Assim, o Ministério Público Estadual do Piauí promove o arquivamento direto desde procedimento nesta unidade, nos termos do art. 4, III da
Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 174/2017.
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.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí/PI, data da assinatura digital.
(assinatura eletrônica) Sebastião Jacson Santos Borges Promotor de Justiça

3.4. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13293
NOTÍCIA DE FATO Nº 023-A/2020
PORTARIA Nº 088/2020 (SIMP nº 000144-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
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, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que o teor do Despacho proferido nos autos do Processo Judicial nº 0003734-51.2020.8.18.0140, pelo Magistrado Exmº Dr.
Washington Luiz Gonçalves Correia, indicando que no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no indiciado ALEXSANDRO NUNES DA
SILVA, restou constatada a existência de ofensa à integridade física do mesmo, e determinou fosse oficiado a esta 49ª Promotoria de Justiça,
para ciência do ocorrido e sendo o caso, para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que o indiciado foi preso em razão de crime capitulado no art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, em 28.08.2020,
pelos Policiais Militares Sargento Nailton, Soldado Eudes e o Condutor de patente não identificada, Sr. Avelar dos Reis Mota, ambos lotados
na "Força Tarefa" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, responsáveis pela condução do acusado;
CONSIDERANDO que, tratando-se no caso de possível ocorrência de violação de direitos humanos, deve haver apuração pela 49ª Promotoria
de Justiça de Teresina, unidade ministerial com atribuição para defesa da cidadania e dos direitos humanos, ao teor da Resolução nº 003/2018,
do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 023-A/2020, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
· Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
· Seja encaminhada cópia desta Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
· Seja oficiado:
a) ao Comando Geral da Polícia Militar do Piauí, solicitando informações quanto a à possível instauração de procedimento investigatório a
respeito dos fatos narrados na denúncia aludida, informando após a esta 49ª Promotoria de Justiça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre
as medidas adotadas;
b) à Secretaria de Estado da Segurança Pública, solicitando informações quanto a atuação no caso em comento, dos Policiais Militares Sargento
Nailton, Soldado Eudes e o Condutor de patente não identificada, Sr. Avelar dos Reis Mota, ambos lotados na "Força Tarefa" da Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Piauí, responsáveis pela condução do acusado, informando após a esta 49ª Promotoria de Justiça, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre as medidas adotadas;
c) ao Exmº Sr. Dr. Washington Luiz Gonçalves Correia, Juiz Titular da 8ª Vara Criminal de Teresina, informando sobre a instauração do presente
procedimento, fazendo-se constar o número de registro no SIMP, para regular acompanhamento da investigação por aquele respeitável órgão.
Cumpra-se.
Teresina, 04 de Setembro de 2020
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça
49ª Promotoria de Justiça
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Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
NOTÍCIA DE FATO Nº 024-A/2020
PORTARIA Nº 089/2020 (SIMP nº 000145-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
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, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que o teor do Despacho proferido nos autos do Processo Judicial nº 0003729-29.2020.8.18.0140, pelo Magistrado Exmº Dr.
Washington Luiz Gonçalves Correia, indicando que no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no indiciado EDINALDO PEREIRA DA
SILVA, restou constatada a existência de ofensa à integridade física do mesmo, e determinou fosse oficiado a esta 49ª Promotoria de Justiça,
para ciência do ocorrido e sendo o caso, para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que o indiciado foi preso em razão de crime capitulado no art. 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal, no dia 28.08.2020,
pelos Policiais Militares do Estado do Piauí, Hedilberto de Aquino Vieira, lotado na Equipe Moto-Tática do 5º BPM, Tenente V. Lima, Cabo
Vieira, Sargento Adonias da Cruz Cunha, eos Policiais Militares do Estado do Maranhão, Soldados Ramos e José Ítalo de Sousa Mendes
(ambos lotados no 16º BPM de Chapadinha-MA), Coronel Sampaio - este, segundo o Auto de Prisão em Flagrante, seria o comandante da
equipe de busca aos acusados, lotado no Serviço de Inteligência do Estado do Maranhão, responsáveis pela prisão e condução do
acusado;
CONSIDERANDO que, tratando-se no caso de possível ocorrência de violação de direitos humanos, deve haver apuração pela 49ª Promotoria
de Justiça de Teresina, unidade ministerial com atribuição para defesa da cidadania e dos direitos humanos, ao teor da Resolução nº 003/2018,
do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 024-A/2020, para adotar as medidas pertinentes à resolução da denúncia acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
· Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
· Seja encaminhada cópia desta Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
· Seja oficiado:
a) ao Comando Geral da Polícia Militar do Piauí, solicitando informações quanto à possível instauração de procedimento investigatório a respeito
dos fatos narrados na denúncia aludida, informando após a esta 49ª Promotoria de Justiça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre as
medidas adotadas;
b) ao Exmº Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão, encaminhando a integralidade dos presentes autos digitais, dando
conhecimento da atuação dos Policiais Militares do Estado do Maranhão no caso, para fins de adoção das providências que entender cabíveis;
c) ao Exmº Sr. Dr. Washington Luiz Gonçalves Correia, Juiz Titular da 8ª Vara Criminal de Teresina, informando sobre a instauração do presente
procedimento, fazendo-se constar o número de registro no SIMP, para regular acompanhamento da investigação por aquele respeitável órgão.
Cumpra-se.
Teresina, 04 de Setembro de 2020
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI13294
PORTARIA N. 29/2020
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 104/2019 (SIMP 000664-143/2019) EM INQUÉRITO CIVIL
INTERESSADOS: Ministério Público do Estado do Piauí - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de União, Gesimar Neves Borges Costa (exgestora do Município de Lagoa Alegre/PI)OBJETO: Apurar suposta prática de improbidade administrativa na prestação das contas referente ao
exercício financeiro de 2010.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, estando em exercício estando em exercício
LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e
129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010 do Município de Lagoa Alegre foram consideradas
reprovadas pela Câmara Municipal, conforme o decreto nº 001 de 07 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF), promovendo inquérito civil público e ação
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias desde a prorrogação da notícia de fato, consoante prevê o art. 3º da Resolução nº
174/2017 do CNMP;
RESOLVE, com fundamento no art. 7º, da Resolução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como na Lei 7.347/95:
CONVERTER sob sua presidência, a Notícia de Fato nº 104/2019 (SIMP 000664-143/2019) em INQUÉRITO CIVIL;
DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
1. Reautuação do feito, com o devido registro no SIMP e renumeração adequada das páginas;
2. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí,bem como proceda-se as devidas comunicações ao CSMP e
ao CACOP;
3. O cumprimento do despacho retro (fl. 58);
Nomeio como Secretária do Inquérito Civil instaurado a servidora Silaylla Maria
Amorim Rodrigues, Assessora de Promotoria lotada na 2ª Promotoria de Justiça de União/PI.
Cumpra-se.
União/PI, 01 de setembro de 2020.
LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES
Promotor de Justiça
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Respondendo pela 2ªPJUN

3.6. 39ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13295
DESPACHO DE INSTAUTAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO 000025-348\2020
ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
Considerando que no dia 01 de setembro de 2020 foi distribuído por prevenção NOTÍCIA DE FATO - PROTOCOLO SIMP-MPPI Nº 000025348/2020, pela Coordenadoria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Família e Sucessões de Teresina-PI à 39ª Promotoria de Justiça,
conforme Ofício nº 99\2020- CNPJFS, originária da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Considerando E-mail encaminhado à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, na data de 31 de agosto de 2020, possuindo como
remetente a Advogada Jéssyca Aguiar Costa, informando sobre a internação involuntária do interditado ITAMAR REIS SANTOS, efetivada pelo
seu curador DAVID REIS SANTOS DE SOUSA.
Considerando que segundo o art. 8º, §1º, da Lei nº 10.216\2001 a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas hora
(72 horas), ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
Considerando Atestado do Centro de Reabilitação Restaurar, datado de 26 de agosto de 2020, certificando que o interditado ITAMAR REIS DOS
SANTOS foi acolhido na referida clínica no dia 26 de agosto de 2020.
Considerando o Art. 37, "a'', da Resolução CPJ\PI Nº 03\2018, aduz que compete as Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de
Promotorias de Justiça de Família e Sucessões atuarem extrajudicialmente em interdições.
Determino a instauração da presente NOTÍCIA DE FATO - PROTOCOLO SIMP-MPPI Nº 000025-348/2020, com o escopo de acompanhar a
internação involuntária do interditado ITAMAR REIS DOS SANTOS no Centro de Reabilitação Restaurar, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº
10.216\2001.
Publica-se.
Teresina-PI, 08 de setembro de 2020.
Cynara Barbosa de Oliveira Santos Promotora de Justiça

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO-PI13296
PORTARIA MINISTÉRIO PÚBLICO
ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 07/2020
SIMP: 000137-168/2020
O PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, com base no que preceitua o art. art. 129, II, da Constituição Federal, e no art. 6º,
VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe que uma das funções institucionais do Ministério Público é a promoção de inquérito civil e
da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129,
inciso III).;
CONSIDERANDO a documentação constante na Notícia de Fato 067/2020 (SIMP 000137-168/2020), instaurada inicialmente para verificar a
exiquibilidade do contrato 029/2017 - PMEV com a empresa ESMIRNA TRANSPORTE, CÂMBIO E TURISMO LTDA ME;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instruir o feito através da análise da documentação constante dos autos, dentre outras providências;
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO Nº 007/2020, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para a apuração de eventuais ATOS DE
IMPROBIDADE previstos na Lei 8.429/92, desta forma, determino inicialmente:
A juntada dos documentos constantes do Processo TC/005920/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Piauí (Relatórios da DFAM e Defesa
Prévia apresentada pelo Município de Elesbão Veloso), cujo teor revela irregularidades na contratação da empresa acima mencionada como
também de outras 2 (duas) empresas;
Dê-se busca nos sistemas disponíveis ao Ministério Público, certificando-se nos autos as informações obtidas sobre os representantes legais das
empresas 1) L.A.P. DE CARVALHO-ME (CNPJ 06.211.813/0001-07); 2) M.S. DE SÁ FREIRE-ME (CNPJ 20.199.333/0001-07); 3) ESMIRNA
TRANSPORTE E TURISMO (CNPJ 12.004.162/0001-87) contratadas pelo município de Elesbão Veloso-PI no ano de 2017;
De já, designo audiência para oitiva dos gerentes dos empreendimentos supramencionados para o dia 09/12/2020, a partir das 08h30min;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, CACOP/MPPI;
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de prazo
inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos - mediante
certidão após o seu transcurso;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao setor competente para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para novas deliberações.
CUMPRA-SE.
Elesbão Veloso/PI, 08 de setembro de 2020.
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotor de Justiça
PORTARIA INAUGURAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 22/2020
Finalidade: ACOMPANHAR/FISCALIZAR A CRIAÇÃO DE ANIMAIS EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI, por seu representante legal
signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal, no artigo 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição da República, 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 (art. 196);
CONSIDERANDO que este órgão ministerial tem recebido diversas denúncias de criatórios irregulares de animais na zona urbana de Elesbão
Veloso-PI, ocasionando infortúnios aos vizinhos e transeuntes;
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar o cumprimento das determinações da vigilância sanitária no caso concreto, devendo adotar as
medidas necessárias em caso de descumprimento;
CONSIDERANDO que tal situação viola o Código de Posturas do Município de Elesbão Veloso;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e
embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único.
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 9º da mesma resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
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delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no artigo 3º da Resolução nº 147/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 027/2020 (SIMP 000062-168/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 22/2020, determinando,
desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP, fazendo constar como objeto "ACOMPANHAR/FISCALIZAR A CRIAÇÃO DE
ANIMAIS EM VIA URBANA";
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional da Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio e a publicação ser certificado nos autos;
A juntada da comunicação expedida pela Sra. MARIA PASTORA SOUZA DA SILVA relatando a livre circulação de rebanhos de caprinos e ovinos
pela Rua Coroatá, Bairro Piçarra, Elesbão Veloso-PI;
A expedição de RECOMENDAÇÃO aos criadores de animais no município de Elesbão Veloso-PI para que adaptem suas atividades às normas
sanitárias, especialmente quanto ao controle de odores e circulação dos animais por vias públicas, com ressalva para a possibilidade de
interdição da criação e apuração criminal por violação do art. 268 do Código Penal, em caso de descumprimento.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora de Promotoria Larissa Maria Soares Martins.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Elesbão Veloso-PI, 02 de setembro de 2020.
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotor de Justiça

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI13299
PORTARIA Nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das atribuições previstas
no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Tapuio-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Miguel do Tapuio-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São Miguel do Tapuio-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação ao Município de São Miguel do Tapuio-PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. expedir Recomendação ao Município de São Miguel do Tapuio-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Miguel do TapuioPI, com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a
incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em
espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados
pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[1]; III - para fins de cumprimento das
providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do
ano de 2021, do Município de São Miguel do Tapuio-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária
específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei
orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos
Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício
financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar
transposição de dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e
início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de São Miguel do Tapuio-PI para que os seus associados se
abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, reúna os
associados para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. expedir Recomendação aos residentes no Município de São Miguel do Tapuio-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de
utilizar o fogo para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de São Miguel do Tapuio-PI, para que, durante os
serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão
em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela
população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
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São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
[1] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito".
RECOMENDAÇÃO Nº 33/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Tapuio-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Tapuio-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São Miguel do Tapuio-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Miguel do Tapuio-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, consoante o Código de Posturas Municipal de São Miguel do Tapuio-PI, não é permitida a queima de lixo na área urbana,
bem como dar outro destino que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de São Miguel do Tapuio-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 34/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o
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objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI ter um contingente treinado e capaz
de combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e
técnicas de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de SÃO MIGUEL DO TAPUIO para exercício do ano de 2021, do Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, antes da apreciação
dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada
Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidor do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
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RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 35/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o
objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo de
queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio
Ambiente, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
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caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhem à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 36/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o
objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de SÃO
MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, na pessoa do Sr. ALDELY FONTINELI DE SOUSA, a adoção
das seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de SÃO
MIGUEL DO TAPUIO-PI, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
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Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhem à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 37/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o
objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de SÃO
MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, na pessoa do Sr. JOÃO DA CRUZ DE
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ARAGÃO, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art.
250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº
9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar,
abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhem à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Sindicato Rural - Proibição de Queimadas
RECOMENDAÇÃO Nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, por seu representante legal,
no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 15/2020, com o
objetivo de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de SÃO
MIGUEL DO TAPUIO-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, nas pessoas de seus dirigentes, os Senhores ANTONIO
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E ANTONIO REGIVALDO SIRIANO FERREIRA, que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades
de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não
disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e Associações reúna os
integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual descumprimento, além
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de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que os destinatários informem a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí, que encaminhem à publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13300
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI
NF nº 047/2020. (SIMP 000041-063/2020)
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada de ofício para apurar a notícia de ter o município de Campo Maior publicado o Aviso de Chamada Pública
nº 002/2020, no valor de R$3.439.249,50(três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),
sem qualquer especificação do objeto.
Juntou-se aos autos publicações em DOM referentes ao feito, a saber: aviso de abertura e de cancelamento do referido chamamento, conforme
visto em DOC 2727330.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Não há justa causa para a continuidade do feito.
Demonstrou-se que o fato originador da presente apuração preliminar não se confirmou, uma vez que a publicação em Diário Oficial dos
Municípios do Aviso de Chamada Pública nº 002/2020 expôs os valores relativos ao procedimento.
Ademais, demonstrou-se também que a Chamada Pública nº 002/2020 foi cancelada pela Administração Pública, conforme publicação em DOM
no dia 29/04/2020, vista à pg 02 do DOC 2727330.
Desta feita, forçoso reconhecer a perda do objeto apurado na presente NF.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato, por falta de justa causa para seu prosseguimento, tendo em vista o
cancelamento da Chamada Pública nº 002/2020.
Publique-se em DOEMP.
Arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP e ao CACOP, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
CEZARIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI
NF nº 014/2020. (SIMP 000239-308/2019)
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação anônima que solicita a realização de auditoria no Hospital Regional de Campo
Maior com vistas à apuração de inúmeras irregularidades praticadas pela atual direção, conforme noticiado.
Noticiou-se, ademais, que servidores contratados de forma temporária estariam repassando parte da remuneração à direção do HRCM.
Solicitou-se por duas vezes informações ao TCE/PI, ao qual remeteu-se cópia da representação, não havendo manifestação da Corte de Contas.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa a Resolução nº 174/2017, do CNMP:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Não é atribuição do Ministério Público a realização de auditorias em órgãos estatais, estando sua atuação condicionada à existência de fato
concreto que configure ilegalidade, sendo as auditorias de responsabilidade de outros órgãos de controle, tais como os Tribunais de Contas.
Por sua vez, o único fato concreto descrito na representação anônima remetida, qual seja, a ocorrência de repasse de parte da remuneração de
servidores à direção do HRCM, carece de maiores elementos de informação que ensejem a conversão desta NF, diga-se, com prazo de
tramitação vencido, já prorrogado, em Procedimento Preparatório ou Inquérito Civil.
Por fim, necessário citar que tais informações complementares poderiam ser fornecidas pelo TCE/PI, mas nada foi encaminhado pela Corte de
Contas.
Não se vislumbra, destarte, justa causa para a continuidade da apuração do fato objeto deste feito.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato, por falta de justa causa para sua conversão em outro instrumento
investigativo.
Publique-se em DOEMP.
Deixo de dar ciente ao noticiante, uma vez que de natureza anônima.
Remeta-se cópia ao TCE/PI, via e-mail.
Arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP e ao CACOP, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
CEZARIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.10. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13301
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000009-172/2016(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
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Recomendação Administrativa expedida. Abertura de P.A. para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 17 de fevereiro de 2014, mediante Portaria nº 013/2014 (Fls. 02/04), a fim de apurar
ocorrência de poluição ambiental causada pela dificuldade de escoamento das águas pluviais, devido a ausência de sistema de drenagem não
implantado pelo Município de Teresina e Superintendências de Desenvolvimento Urbano - SDU's de Teresina/PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta requisição ministerial à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, solicitando cópias dos estudos ambientais
apresentados pelo requerente, bem com pareceres emitidos por equipe técnica e dos planos diretores de drenagem, tendo sido apresentada
resposta através do Ofício nº 788/2009, informando que "... ainda não foram apresentados os estudos ambientais referentes às obras em apreço.
Na verdade, foram protocolados os Processos nº 5.406/08 e 2.127/09, em nome da Secretaria Estadual da Infraestrutura - SEINFRA e do
Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, respectivamente, visando o licenciamento ambiental para implantação do sistema de
macrodrenagem e de contenção de cheias...". (sic) (Fls. 11).
Observa-se expedição de ofício requisitórios ao órgãos competentes, quais sejam Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, ao Instituto
de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, solicitando informações relativas
ao cronograma de execução das obras de macrodrenagem de Teresina, bem como cópia da licença e dos estudos ambientais. (Fls. 56/58).
Em resposta, foi apresentado pela SDU/Leste o Ofício nº 326/2013, encaminhando cópias da licença e dos estudos ambientais referentes às
obras de Macrodrenagem de Teresina. (Fls. 59/153).
Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, por meio do Ofício nº 101/2018, Laudo Técnico de
Vistoria nº 15/2018, informando que "... a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM através da equipe de vistoria
técnica constatou que até o momento da vistoria não foi iniciada nenhuma obra de construção da Lagoa de Contenção, bem como não foram
encontrados registros de entrada de processo de solicitação de corte ou poda para a referida área.". (sic) (Fls. 219/222).
Verifica-se expedição do Ofício nº 171/2018 ao Superintendente de Desenvolvimento Urbano - SDU//Leste, solicitando informações acerca da
previsão de utilização da Praça Jessica Nogueira para construção de obra de lagoa de contenção, sendo respondido através do Ofício 506/2018,
informando que "... a obra de implantação de Macrodrenagem da Zona Leste de Teresina, nesta 1ª etapa, irá atender à Bacia compreendida entre
a descarga no Rio Poti, nas imediações da Rua Alzira Pedrosa (noivos), se encaminhando até a Avenida Senador Area Leão, nas proximidades
da Rua Professor Mário Batista. Portanto, não atingindo a praça localizada na Rua Adalgisa Paiva com Mundinho Ferraz com qualquer tipo de
intervenção...". (sic)(Fls. 225).
Em prosseguimento, foi apresentada resposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, através do Ofício nº
450/2018, a relação de empresas coletoras de resíduos sólidos com atuação em Teresina/PI. (Fls. 226/256).
Os documentos acima mencionados foram enviados ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAOMA, para análise técnica dos
autos, tendo sido apresentado Parecer Técnico nº 50/2018 - CAOMA, às fls. 259/260, onde consta em parecer conclusivo as seguintes
sugestões: seja verificado junto a SEINFRA e a SDU/Leste, através de ofício, se houve ou não obras de macrodrenagem de Teresina, e se
existem recursos e financiamentos prevendo a realização das mesmas. (Fls. 259/260).
Posteriormente, foram expedidos ofícios requisitórios à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, à Superintendência de
Desenvolvimento Urbano - SDU/Leste e à Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN, requerendo informações acerca da realização ou
não das obras de macrodrenagem de Teresina, bem como da existência de recursos e financiamentos prevendo a realização das mesmas. (Fls.
262/264).
Em atendimento à requisição ministerial, a SEMPLAN apresentou resposta através do Ofício nº 886/2018, informando que "... Foi através de
diagnósticos, prognósticos, critérios e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor de Drenagem de Teresina que a Prefeitura Municipal conseguiu
viabilizar recursos junto aos Governo Federal para elaboração de Estudos e Projetos Executivos de engenharia para manejo de águas pluviais de
8 (oito) sub-bacias consideradas prioritárias em função da severidade dos problemas de inundações...", e ainda "... a PMT licitou e contratou
empresas de consultoria para realizar estudos e elaborar Projetos Executivos das 8 (oito) sub-bacias mais prioritárias...". (sic) (Fls. 266/267).
A Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, aos 19/11/2018, apresentou o Ofício nº 771/2018, informando a inexistência de
convênio que tenha por objetivo a construção de lagoa de contenção em Teresina/PI. (Fls. 268/270).
Observa-se expedição de Recomendação Administrativa nº 07/2019, destinada ao Município de Teresina e Superintendências de
Desenvolvimento Urbano - SDU's, recomendando a realização de limpeza de galeria localizada no bairro Saci, mediante retirada de resíduos
sólidos e vegetação que causam obstrução, bem como apresentação de cronograma de implantação da galeria supracitada, para que seja
realizada a revitalização da mesma, vez que encontra-se a céu aberto, com vários pontos de erosão e não possui sistema de drenagem, de
acordo com a Lei Complementar nº 4.724/2015, devendo apresentar relatório que comprove a realização da obra em sua totalidade e eficácia
desta. (Fls. 308/310).
Em atenção a Recomendação Administrativa nº 07/2019, foi apresentada resposta pela SDU/Sul através do Ofício nº 853/2019, informando
que "... será feita vistoria no local e posteriormente a limpeza...", "... informamos que foi solicitado junto à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Habitação - SEMDUH o desenvolvimento do projeto da galeria do bairro Saci, em razão desse projeto ser de alta
complexidade...", e "... ademais, considerando os altos custos que serão demandados e por não haver previsão na Lei Orçamentária
Anual, nem no Plano Plurianual , após a finalização do projeto, buscar-se-á o recurso para a execução deste...", e ainda "... Porém,
visando a complexidade do projeto e altos custos que este demanda, por não estarem previstos na Lei orçamentária Anual, além do
Plano Plurianual, e por fazer parte da sub bacia P08, é entendimento desta Superintendência que o projeto deverá ser licitado, assim
que captado recurso para este fim..." . (sic) (Fls. 315/319).
Desta forma, nota-se ser o objeto da instauração do presente procedimento, passível de acompanhamento mediante Procedimento
Administrativo, de acordo com a Resolução nº 174/2017-CNMP, tendo em vista a necessidade de realização de licitação e inclusão do projeto
supracitado na LOA e no Plano Plurianual do Município de Teresina/PI, o que demanda tempo e recursos.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
A drenagem subterrânea tem o objetivo de captar essas águas antes delas interceptarem o piso da garagem e conduzi-las para o sistema de
drenagem urbano. Essa solução além de ser economicamente mais viável resulta em menores possibilidade de patologias e maior facilidade de
eventuais manutenções.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
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Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 23 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000015-172/2017 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Existência de Processo Judicial Correlato.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 02 de março de 2017, mediante Portaria nº 021/2017 (Fls. 02/03), a fim de apurar
representação formulada por moradores do Residencial Torquato Neto IV, quadra B, que atestam a inexistência de licença ambiental, de sistema
de drenagem e escoamento das águas no referido residencial, localizado no bairro Esplanada , nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Foi expedido o Ofício nº 1.331/2017 à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM requisitando informações acerca do
empreendimento supracitado, informando inclusive se o mesmo possui licença ambiental e da existência de projeto de drenagem de águas
pluviais devidamente aprovado, adotando as devidas providências administrativas cabíveis. (Fls. 12).
Foi solicitado ainda, ao Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, através do Ofício nº 1.332/2017, realização de vistoria, in loco, com o
intuito de verificar a situação da área, bem como a existência e mensuração dos danos ambientais causados e quais medidas e soluções cabíveis
para reparação/mitigação e/ou compensação dos mesmos. (Fls. 13).
Em resposta à requisição ministerial, foi apresentado Relatório de Vistoria Técnica nº 40/2017 pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do
MPPI, informando que "... i) As áreas e residências atingidas pelas enchentes estão localizadas no caminho natural das águas, ou seja, em áreas
alagáveis por natureza; ii) Planejar e implantar uma rede de saneamento básico ajustada a informações hidrometeorológicas adequadas ao
espaço de tempo da ocorrência do fenômeno de enchente em bacia; iii) Deverá ser elaborado um estudo específico da bacia, buscando
identificar a melhor solução de drenagem para toda a área, incluindo a construção de grandes reservatórios de retenção/detenção...". (sic) (Fls.
15/20).
Foi apresentado o Ofício nº 537/2018 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, informando que não foram
encontrados em seus arquivos internos, informações específicas acerca do licenciamento ambiental do Residencial Torquato Neto IV, tendo sido
encontrado apenas o licenciamento do sistema de esgotamento sanitário com seu devido projeto, aprovado pela AGESPISA. (Fls. 25/26).
Em atendimento à requisição ministerial, a Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN apresentou o Ofício nº 66/2019 encaminhando
relatório técnico informando que "... O Setor 3 - Esplanada, onde se encontra o Residencial Torquato Neto II, III e IV, corresponde a 31% da
Sub-Bacia PE31, está inserido dentro do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais cujas obras de drenagem pluviais serão realizadas por
meio de dispositivo de captação pluvial, com caixas coletoras tipo boca de lobo, bocas de leão e tipo talvegue, galerias pluviais e
Reservatórios de amortecimento de cheias...". (sic) (Fls. 37/40).
Aos 01 de fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM encaminhou o Laudo Técnico de Vistoria nº
1.999/2018, informando que "... Diante dos documentos contidos no processo e da vistoria de campo realizada no local solicitado,
conclui-se que: i) o empreendimento foi licenciado, do ponto de vista ambiental, sendo considerado viável na época que foram
realizadas as análises do projeto e execução da obra; ii) o projeto de Drenagem já foi adquirido pela prefeitura, e esta trabalha
incansavelmente para a obtenção dos recursos a fim de executar as obras de construção do Sistema de Drenagem Pluvial da PE-31...".
(sic) (Fls. 41/49).
Compulsando os autos, pode-se notar que seu objeto de investigação é acerca dos graves problemas com alagamentos, decorrentes da péssima
infraestrutura desenvolvida no sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais do Residencial Torquato Neto IV.
Ocorre que, foi constatada a existência do Processo Judicial nº 1001832-21.2017.4.01.4000, tramitando na 2ª Vara Federal Cível da SJPI, que
trata de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com Pedido de Compensação por Dano Moral Coletivo e Pedido de Concessão de Tutela
Provisória de Urgência Antecipatória contra o município de Teresina, Caixa Econômica Federal - CEF, BETACON CONSTRUÇÕES Ltda, NPJ
Construções Ltda e Portal Empreendimentos Ltda, para tratar exatamente dos graves problemas com alagamentos, decorrentes da
péssima infraestrutura desenvolvida no sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais do Residencial Torquato Neto IV.
Insta ressaltar ainda, que esta promotoria instaurou o Inquérito Civil Público nº 000144-172/2019, com o objetivo de acompanhar a elaboração
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Teresina - PDOT. Durante esse procedimento ministerial, foram realizadas
diversas audiências extrajudiciais entre Ministério Público, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Coordenadoria de Perícias e Pareceres
Técnicos e Secretaria Municipal de Planejamento, com o objetivo de discutir possíveis omissões e imprecisões técnicas na confecção do PDOT,
a exemplo da omissão do planejamento em considerar todo o território da cidade e a remoção do canteiro central da Avenida Frei Serafim do
grifo da proteção municipal, como "Zona Especial de Interesse Cultural - ZEIC".
No que pertine à minuta aprovada e enviada à Câmara Municipal, observou-se que parte das propostas sugeridas pelo Ministério Público e pelo
órgão fiscalizador de arquitetura e urbanismo não foram acolhidas pela Prefeitura Municipal.
Ao final das tratativas, houve o aperfeiçoamento das discussões sobre todos os pontos arguidos pelo Ministério Público do Estado do Piauí
através desta 24ªPJ e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, observando-se o acolhimento das questões principais visando melhorias
no PDOT.
Em prosseguimento, houve a aprovação do projeto de lei que disciplina o PDOT, inclusive publicada a nova Lei nº 5.481, de 20 de
dezembro de 2019 tendo como objetivo geral orientar a Política de Desenvolvimento Territorial do Município, sendo instrumento básico
da política de desenvolvimento e ordenamento territorial, definindo as diretrizes para os planos setoriais, os instrumentos e normas
urbanísticas para sua implantação e para a gestão territorial.
Assim, conclui-se que, em face da existência de processo em tramitação no âmbito judicial, e realizadas as diligências no decorrer do andamento
do procedimento em epígrafe, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
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adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de nova Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
A drenagem subterrânea tem o objetivo de captar essas águas antes delas interceptarem o piso da garagem e conduzi-las para o sistema de
drenagem urbano. Essa solução além de ser economicamente mais viável resulta em menores possibilidade de patologias e maior facilidade de
eventuais manutenções.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 02 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000002-172/2018 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Inexistência de Invasão. Interesse individual da Reclamante.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 17 de janeiro de 2018, mediante Termo de Declarações prestado pela Sra. LEONOR DA
SILVA GOMES CASTELO BRANCO (Fls. 02/07), tendo esta informado da ocorrência de ocupação de área de reserva legal pela Associação de
Vazanteiros do Povoado Chapadinha, praticando desmatamentos, queimadas e derrubada de diversas palmeiras, tendo sido a Reclamante
multada pelo IBAMA pelas práticas ilícitas realizadas pelas pessoas pertencentes a essa associação.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Houve despacho ministerial determinando a expedição de memorando à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, requerendo
realização de vistoria, in loco, a fim de constatar a veracidade da denúncia, bem como informar se a área é de fato de preservação ou reserva
legal. (Fls. 10).
Foi realizada a juntada de Termo de Declarações prestado pela Sra. MARIA DAS DORES SOUSA SANTOS, tesoureira da Associação do
Vazanteiros (Reclamada), aos 01/02/2018, informando que "... já trabalham com vazantes no local a mais de 20 (vinte) anos. Na época do
inverno, os vazanteiros cultivam suas plantações em terrenos da União nas proximidades do Rio Parnaíba, sem causar agressões ao meio
ambiente. Ocorre que recentemente o senhor Luiz Lobão, fechou a estrada que dava acesso ao local e cercou com arame vários terrenos nas
proximidades que diz ser seus; A senhora Leonor, cunhada do Luiz Lobão, está liberando os gados para ocupar a margem do Rio e destruir as
plantações realizadas pelos vazanteiros. Ressalta que a área não é do senhor Luiz, mas da União, e que os vazanteiros trabalham no local há
décadas e de lá tiram seu sustento...". (sic) (Fls. 11/21).
Em atendimento à requisição ministerial, a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, apresentou o Memorando nº 191/2018,
encaminhando em anexo o Parecer Técnico nº 23/2018, informando que "... Em relação a veracidade da reclamação apresentada foi
observada a existência de plantações em meio as áreas de vazantes. Alguns desmatamentos principalmente de palmeiras pontuais os
quais são realizados em corte seletivos e em períodos esporádicos; Já para classificar a área mencionada como de reserva ambiental é
necessário que o autor traga provas referentes a existência de tal título nominativo representativo de área com vegetação nativa oo uem
recuperação...". (sic) (Fls. 23/52).
Aos 27 de junho de 2018, foi apresentada manifestação pelo Sr. Dr. Júlio César Rodrigues Vieira, Advogado da Associação de Vazanteiros, na
qual propõe a este Parquet, a designação de audiência extrajudicial com as partes interessadas do processo, com a presença da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM e com o Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, com o intuito de celebração de Termo
de Ajuste de Conduta - TAC. (Fls. 56/57).
Em prosseguimento, foi apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, informando que houve
solicitação por parte desta, à Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR, propondo manifestação acerca da possibilidade de Assistência
Técnica Rural aos vazanteiros, bem como cadastramento dos produtos da referida associação a fim de que se atestem os requisitos
preconizados na legislação ambiental, e ainda, que executassem a habilitação dos agricultores para realizar o plantio de culturas agrícolas em
área de preservação permanente - APP. (Fls. 59).
Porém, a Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR, informou através do Ofício nº 322/2019 que "... a Gerência de Produção Agrícola
desta Superintendência - GPA posicionou-se pela inviabilidade do cadastramento e assistência técnica. Em breve síntese, o despacho
exarado pelo área técnica da SDR/PMT consignou 'que não tem condições de gerenciar as mudanças necessárias nas formas de produção
da Associação de Vazanteiros da Chapadinha Norte, seja por conta da falta de recursos físicos e financeiros, seja por não dispor de
corpo técnico capacitado na implantação e condução de um sistema de produção que atenda às exigências legais pertinentes...". (sic)
(Fls. 60).
Em prosseguimento, houve Termo de Informações prestadas pela Sra. Maria das Dores, informando que o Sr. Humberto Mariano estaria
cercando a área onde os vazanteiros plantavam, com o intuito de colocar animais no local, e, ainda, que tal área pertence à União, sendo esta
utilizada pelos vazanteiros a várias décadas, e que estariam sendo impedidos de trabalhar. (Fls. 61).
Foi realizada ainda, juntada de Termo de Ajuste de Conduta nº 019/2004, com atuação conjunta entre o Ministério Público Federal e o Ministério
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Público Estadual, com a Associação de Vazanteiros da "Santa Rosa", e juntado o Parecer Técnico nº 056/2016, apresentado pela Coordenadoria
de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, que tratava sobre o Inquérito Civil Pùblico nº 000406-172/2015, correlato ao inquérito tratado neste
termo de arquivamento. (Fls. 70/89).
Aos 26 de setembro de 2018, foi realizada audiência com a presença da Representante da Associação de Vazanteiros acompanhada de seu
advogado, bem como a Declarante acompanhada de seu advogado, restando deliberado que "... 1. O Ministério Público determinará a realização
de vistoria, por engenheiro florestal, com o fim de indicar a área de reserva legal, delimitando cartograficamente e por meio de coordenadas
geográficas, utilizando GPS, devendo comunicar previamente às partes a data para, querendo, acompanharem a vistoria; 2. Com o laudo, o
Ministério Público intimará as partes para se manifestarem sobre as conclusões e proporem as suas reivindicações, as quais poderão compor o
termo de ajustamento; 3. Após manifestações das partes sobre o laudo, o Ministério Público minutará o termo de ajustamento e enviará para
conhecimento, designando data para sua celebração, devendo notificar para comparecer: as partes do procedimento e todos os demais
proprietários do local indicado; os representantes legais da Associação de Vazanteiros da Chapadinha; o IBAMA e a SEMAM...". (sic) (Fls.
94/96).
Em sequência, foi feita a juntada de documentos apresentados pela Sra. Maria das Dores, em atendimento ao que foi deliberado em audiência,
sendo os documentos: Alteração do Estatuto Social da Associação dos Vazanteiros e Vazanteiras da Chapadinha, Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral e Ata de Alteração de Estatuto e Eleição e Posse da Diretoria e o Conselho Fiscal da Associação dos Vazanteiros e
Vazanteiras da Chapadinha. (Fls. 117).
Foi expedido o Ofício nº 834/2018 à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, requisitando a realização de vistoria,
in loco, por profissional habilitado, a fim de verificar e informar a esta Promotoria sobre a viabilidade de utilização da área para cultivo de
plantações, e, sendo possível, indicar qual a área de reserva legal. Tal ofício foi respondido através do Ofício nº 802/2018, solicitando dilação de
prazo em 15 (quinze) dias, sendo esta solicitação deferida por este Parquet. (Fls. 120/125).
Passados os 15 (quinze) dias solicitados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, estes apresentaram o Ofício
nº 081/2019 encaminhando o Laudo Técnico de Vistoria nº 552/2018, informando que "... é possível o cultivo de lavouras temporárias e
sazonais nas áreas de vazante do rio Parnaíba pelos agricultores da ASSOCIAÇÃO DE VAZANTEIROS desde que sejam observados os
termos do §5º do art. 4º da Lei 12.651/2012 e exploração agroflorestal em áreas de APP do rio Parnaíba desde que nos termos da alínea b) do
inciso IX ou da alínea j) do inciso X, ambas da lei 12.651/2012...", e ainda "... recomenda-se que a SEMAM oficie a SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR que se manifeste acerca da possibilidade de assistência técnica rural e cadastro de produtores da referida
associação...". (sic) (Fls. 131/139).
Foi apresentado pela denunciante, a Sra Leonor da Silva Gomes, a averbação da Reserva Legal da Fazenda Chapadinha, expedida pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, bem como memorial descritivo e anotações do CREA. (Fls. 146/154).
Foi expedido ofício à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR e à Superintendência de Desenvolvimento Rural SDR, requisitando a apresentação de informações acerca da possibilidade de determinação e viabilidade de cultivo de culturas agrícolas na área
de reserva legal, bem como a possibilidade de assistência técnica e rural, e ainda cadastro dos produtores da referida associação, a fim de que,
se atestem os requisitos preconizados pela legislação ambiental que habilitam os agricultores a realizar o plantio de culturas agrícolas, conforme
esta mesma lei, em área de preservação permanente e de vazante. (Fls. 158/159).
Empós, a Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR, apresentou resposta através do Ofício nº 334/2019 informando que "... a Gerência
de Produção Agrícola desta Superintendência - GPA posicionou-se pela inviabilidade do cadastramento e assistência técnica. Em breve
síntese, o despacho exarado pelo área técnica da SDR/PMT consignou 'que não tem condições de gerenciar as mudanças necessárias nas
formas de produção da Associação de Vazanteiros da Chapadinha Norte, seja por conta da falta de recursos físicos e financeiros, seja
por não dispor de corpo técnico capacitado na implantação e condução de um sistema de produção que atenda às exigências legais
pertinentes...". (sic) (Fls. 160).
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, em resposta às requisições ministeriais, através do Ofício 0310/19
informou que "... Ademais, assevera o mencionado Laudo, em conformidade com a Lei nº 12.651/2012 que o plantio de culturas temporárias e
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante do Rio Parnaíba é admitido, para a pequena
propriedade ou posse rural familiar, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da
água e do solo e seja protegida a fauna silvestre...", e ainda "... Por fim, a responsabilidade de delimitação de Reserva Legal é do
proprietário/possuidor do imóvel, a partir da inscrição das informações no Cadastro Ambiental Rural junto ao SICAR...". (sic) (Fls. 166).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento, tendo em vista ser de responsabilidade da proprietária/declarante a delimitação da
reserva legal, conforme esclarecido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
A Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente (APP) são espaços territoriais criados e amparados pelo Código Florestal, visando
garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado de acordo com o mandamento constitucional contido no art. 225.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
Área de preservação permanente (APP) é um espaço protegido, coberto ou não por vegetação nativa, compondo-se em espaço resguardado
para conservação de recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade. Não é definida em porcentagem, mas em metros ou
ecossistemas. Pode ser estabelecida por lei - como as matas ciliares, até determinada metragem - ou por ato normativo do poder público (APP's
administrativas).
Nesse sentido, a APP, por proteger localidades estratégicas para o meio ambiente, tem utilização mais restrita, notadamente nos casos de
utilidade pública ou interesse social definidos no Código Florestal, desde que verificado o baixo impacto ambiental da intervenção.
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "... o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições...", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna.
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Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de Maio de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000016-172/2018 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Construção de elevado BR 316. Instauração de P.A. para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 25 de janeiro de 2018, mediante Manifestação Pessoal nº 01/2018, fornecida pelo Presidente
da Associação de Moradores do Bairro Santa Clara, Sr. LUIZ VALÉRIO PEREIRA, (Fls. 04), a fim de apurar possíveis irregularidades na
construção de elevado localizado na BR 316, próximo ao Loteamento Brasilar, bairro Santa Clara, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Com o intuito de dar prosseguimento ao procedimento, foi expedido o Ofício nº 198/2018 ao Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do
Piauí - DER, requisitando informações acerca da construção o elevado mencionado, bem como apresentação de cópia do projeto de estudo e
relatório de impacto da vizinhança (EIV e RIV). (Fls. 14).
Em resposta à requisição ministerial, o DER enviou o Ofício nº 207/2018, encaminhando cópia do projeto do EIV e RIV, bem como CD do projeto
da obra e licença ambiental válida. (Fls. 16/25).
Em prosseguimento, os autos foram encaminhados à Coordenação do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAOMA, solicitando a
análise do projeto de duplicação e demais informações/documentos constantes nos autos, tendo sido respondido através do Ofício nº 224/2018,
sugerindo-se a realização de audiência pública com o responsável pela obra e os moradores do entorno. (Fls. 32/35).
Seguindo a sugestão do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAOMA, aos 06 de junho de 2018, foi realizada audiência pública com
as partes interessadas, restando deliberado a apresentação das seguintes informações pelo Departamento de Estradas e Rodagens - DER: a)
quais os pontos de acesso à via principal, bem como o local onde estão contemplados; b) realocação da passarela já presente no projeto,
observando-se a localização do Km 09, na altura da Empresa Rondon. (Fls. 47/49).
Em cumprimento ao acordado em audiência, o Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí - DER, através do Ofício nº 407/2018,
apresentou o Projeto de Sinalização que contempla os acessos à via principal e local de obra em apreço. (Fls. 50/79).
Aos 30 de janeiro de 2019, foi apresentado o Ofício nº 072/2019, encaminhando nota técnica elaborada pelo engenheiro Dr. Durval Mendes de
Carvalho Filho, esclarecendo questões técnicas suscitadas por esta Promotoria. Esclareceu que "... i) a obra encontra-se paralisada desde 01
de novembro de 2018, documento em anexo, com previsão de reinício dos serviços para fevereiro de 2019; ii) quanto ao projeto de
sinalização encaminhado a esta Promotoria, informo que o mesmo foi implantado parcialmente apenas nos segmentos já duplicados da
pista principal direito e esquerda, quais sejam km 3,5 ao km 4,2 e km 5,1 ao km 8,42 (final), fotos anexa; iii) quanto à comprovação de
sinalização adequada, do elevado localizado na BR 316, nas proximidades do Loteamento Brasilar, informo que, quando da retomada
da obra, prevista para fevereiro/2019, implantada uma sinalização ostensiva complementar...". (sic) (Fls. 86/88).
Foi apresentado ainda, mediante o Ofício nº 617/2019, manifestação apresentada pelo Gerente de Construção do Departamento de Estradas e
Rodagens do Piauí - DER, informando que "... i) quanto a localização da Construção do viaduto não houve alteração. Será construído no local
previsto no Projeto Original; ii) que as obras de Duplicação da BR-316 teve Ordem de Serviço para o seu início em 12/08/2019; iii) que as
obras de Terraplenagem e Pavimentação encontram-se em andamento de acordo com Cronograma Físico; iv) que todo segmento que execução
encontra-se sinalizado, para dar total segurança a população que faz uso daquela via; v) que a construção do viaduto só poderá ser iniciada
após a construção e liberação das vias marginais (esquerda e direita); vi) que, no que se refere a sinalização do viaduto, esta será
devidamente implantado no momento do início da sua construção (sinalização da obra) denominadas de sinalização provisória e tão
logo seja encerrado os trabalhos, será implantado a sinalização definitiva de acordo com o Projeto Final de Engenharia...". (sic) (Fls. 95).
No ofício supracitado, foi encaminhado ainda o contrato firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí - DER e a Construtora
Hidros Ltda, contrato celebrado para realização da obra do elevado objeto deste procedimento, bem como a Ordem de Serviço de realização da
obra e ainda, fotos comprobatórias da existência de sinalização na via. (Fls. 94/113).
Considerando o teor do Ofício nº 617, que informa que a Ordem de Serviço autoriza a retomada das obras no mês de Agosto/2019, bem como na
mesma Ordem de Serviço tem como data prevista de término para Dezembro/2021, nota-se ser o objeto da instauração do presente
procedimento, passível de acompanhamento mediante Procedimento Administrativo, de acordo com a Resolução nº 174/2017-CNMP, tendo
em vista ser obra de grande proporção, demandando tempo para o encerramento da mesma, conforme informado pelo próprio DER.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
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ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 16 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000038-172/2017 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Existência de Procedimento Correlato.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 20 de março de 2017, mediante Portaria nº 031/2017 (Fls. 02/04), a fim de acompanhar a
realização do evento denominado "2ª Etapa do Circuito AVAPI 2017", a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2017, no Parque de
Exposições Dirceu Arcoverde, localizado na BR- 343, nesta Capital, havendo a necessidade de acompanhar os impactos ambientais causados
por sua realização.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta expedição de ofícios ao Presidente da Associação dos Vaqueiros Amadores do Piauí - AVAPI, ao Presidente da Associação Piauiense de
Criadores de Equinos - APCEQ, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural - SDR, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAM, à Gerência de Vigilância Sanitária Municipal - GEVISA e ao Corpo de Bombeiros Militar do Piauí - CBMPI, convidando-os
para audiência a ser realizada aos 18 de abril de 2017, para tratar da realização do evento supracitado. (Fls. 07/14).
Aos 18 de abril de 2017, foi realizada audiência com a presença dos acimas oficiados, restando deliberado a realização de ação fiscalizatória no
Parque de Exposições Dirceu Arcoverde, aos 15/05/2017, às 08h30min, devendo comparecer todos os órgãos presentes para realização de
vistoria conjunta com a SEMAM, GEVISA, SDR E CBMPI. (Fls. 18/20).
Foi apresentado pela Gerência de Vigilância Sanitária Municipal - GEVISA, o Ofício nº 063/2017 informando que "... Verificou-se que: i) as
condições de estrutura da área de alimentação da Barraca do Bode, Restaurante Redondel necessitam de reparos; ii) não foram construídos
banheiros para atender a demanda dos permissionários da praça de alimentação; iii) um dos banheiros estava destruído por motivo de eventos
naturais; iv) os banheiros que deveriam ser desativados ainda permanecem como estrutura precária, em condições de uso; v) a estrutura física
de preparo e comercialização de alimentos do local da vaquejada, debaixo da arquibancada não contempla a legislação; vi) que não há local
designado para barracas de alimentação que atendam a legislação...". (sic) (Fls. 40/42).
Foi apresentado Relatório de Vistoria Técnica nº 47/2017, informando em parecer conclusivo que "... O Parque de Exposições apresenta várias
deficiências em sua estrutura, principalmente no que diz respeito aos banheiros. Os poucos existentes, encontram-se danificados. Os espaços
para locação para serviços de bares e vendas de alimentos, próximos à área da vaquejada não são estruturados de forma a atender
recomendações da ANVISA. Os bares existentes, principalmente os da área dos caprinos, estão precisando de muitos reparos para seu
funcionamento...". (sic) (Fls. 52/62).
Em prosseguimento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico - SEMAM, informou através do Laudo Técnico de Vistoria nº
2.886/2017 o que segue: "... ressaltamos que toda e qualquer atividade que gere impactos ou realize modificações ambientais necessitam ser
comunicadas ao órgão ambiental competente e na situação acima descrita houve construção civil, supressão vegetal e extração mineral sem
qualquer comunicação a esta secretaria de meio ambiente. Diante do exposto e para proceder manifestação quanto a regularidade das reformas
descritas é necessário que o responsável pela execução das referidas melhorias apresente: Licenças Ambientais para execução das obras e
seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC; Autorização de Supressão vegetal para a limpeza
realizada no terreno ou projeto identificando os indivíduos retirados do local e Licença Ambiental de Operação para extração de mineral realizada
no local e autorização ou dispensa de emissão de Licença Específica de Extração Mineral emitida pela Departamento de Produção Mineral DNPM...". (sic) (Fls. 63/67).
Em atendimento à requisição ministerial, a Gerência de Vigilância Sanitária Municipal - GEVISA, apresentou relatório de fiscalização, informando
que "... Apesar das melhorias realizadas no parque conclui-se que o evento realizou-se de forma insatisfatória, não atendendo por completo o
TNC nº 9500, mesmo com a Vigilância Sanitária se fazendo presente, notificando e instruindo do que era necessário para o cumprimento da
legislação vigente. A ocorrência de um surto alimentar, decorrente das irregularidades apresentadas no evento, só não se concretizaram devido a
ação dos fiscais da vigilância sanitária como orientações aos permissionários, apreensões de produtos impróprios para o consumo e de utensílios
inadequados para acondicionamento de alimentos, entre outros...". (sic) (Fls. 68/74).
Aos 04 de janeiro de 2018, foi apresentado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Piauí - CBMP, o Ofício nº 004/2018, informando quais
documentações eram necessárias para realizar a regularização perante o Corpo de Bombeiros Militar, tais como Projeto Técnico (PT), Projeto
Técnico Simplificado (PTS), Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT) e Projeto Técnico para Instalação e Ocupação
Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP). (Fls. 75/76).
Compulsando os autos, verificou-se que a finalidade deste procedimento é correlata ao Inquérito Civil Público nº 000082-172/2016, instaurado
a fim de apurar a regularidade no funcionamento e estrutura física do Parque de Exposições Dirceu Arcoverde, não sendo necessária a
tramitação de outro procedimento com o mesmo objeto.
Por conta disso, consta despacho ministerial determinando o arquivamento do presente procedimento, sob o fundamento de que a problemática
apresentada neste, será acompanhada no Inquérito Civil Público nº 000082-172/2016.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, de maneira que foi realizada
a devida compensação ambiental e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão
Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
O direito à cultura é uma eficácia da garantia social ao lazer, uma vez que impõe como competência da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a proteção aos bens de valor histórico e artístico e a promoção ao meio de acesso à cultura, educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação, não perdendo de vista o esporte, como um meio de lazer.
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Tais direitos podem ser traduzidos então, como direitos fundamentais, como garantias sociais, onde é aplicado às atividades culturais e
desportivas, com o objetivo de proporcionar segurança jurídica e garantir o respeito às leis no desenvolvimento das artes e dos esportes, bem
como promover seu acesso à sociedade.
A Constituição Federal, no seu art. 215, diz, verbis:
"Art. 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1ºO Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
§2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
§3ºA lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações
do poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V- valorização da diversidade étnica e regional."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000429-172/2015 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Plano de Drenagem de Teresina.
Inexistência de Recursos.
Inclusão na LOA.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 07 de fevereiro de 2014, mediante Portaria nº 07/2014 (Fls. 02/04), em trâmite há mais de 05
(cinco) anos, tendo sido herdado da 30ª Promotoria de Justiça, com o escopo de apurar a ocorrência de alagamentos decorrentes de obras
realizadas na arena situada ao lado do Teresina Shopping, localizado na Av. Raul Lopes, nº 1.000, bairro Noivos, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Foi apresentado termo de declarações manifestado pelos moradores das ruas Dom Otaviano Albuquerque, Pereira da Costa e Raimundo da Paz,
localizados nos bairro Noivos, solicitando providências quanto ao escoamento das águas pluviais, verificação das galerias e seus escoamentos,
bem como a situação dos calçamentos. (Fls 05/07).
A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU/Leste, apresentou o Ofício nº 864/2008 aos moradores reclamantes, informando que "...
conforme informações da Gerência de Obras e Serviços desta Superintendência, o sistema de drenagem utilizado nas ruas da cidade deveria
servir ao escoamento das águas pluviais e não as escoamento das águas servidas, o que é proibido por lei municipal...", e ainda "...
Comunicamos, ainda, que estamos estudando a ampliação do sistema de drenagem no local, com o fito de buscarmos uma solução
definitiva para o problema...". (sic) (Fls. 08/11).
Os reclamantes moradores das ruas afetadas, apresentaram fotos comprobatórias da situação das ruas, bem como do momento das chuvas,
momento em que ocorrem os alagamentos. (Fls. 18/26).
Em andamento, foi apresentado o Ofício nº 083/2011 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, informando que
"... A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM através da Gerência de Meio Ambiente Sul realizou vistoria nas Ruas
Pereira da Costa e Raimundo Paz, extremidade das vias próximo a área de estacionamento/imóvel pertencente ao Teresina Shopping, localizado
no Bairro Noivos, em parceria com a Gerência de Meio Ambiente Leste constatando a existência de irregularidades no sistema de drenagem
superficial das águas de escoamento pluvial desta região...". (sic) (Fls 42/44).
Informou ainda, no ofício supracitado, que "... Diante do exposto, será necessária a revisão e análise do projeto de drenagem apresentado pelo
Teresina Shopping à Prefeitura Municipal de Teresina, através da equipe técnica da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste SDU/Leste pertencente à Gerência de Urbanismo, decorrente da ampliação que está sendo executada em vista do problema relatado, uma que a
nova área do estacionamento faz parte da ampliação do referido shopping. Esta revisão e análise são necessárias para que sejam tomadas
medidas corretivas na região com a instalação/construção de 01 (uma) nova galeria subterrânea de águas pluviais no local,
devidamente dimensionada, para sanar os problemas de alagamento da região...". (sic) (Fls. 42/44).
Aos 20 de dezembro de 2011, foi celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 014/2011, firmado entre a Empresa Teresina Administradora
de Shopping Center Ltda e o Município de Teresina através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM,
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU/Leste e Secretaria de Planejamento e Coordenação de Teresina - SEMPLAN. (Fls 48/51).
Em atendimento a determinação ministerial, a Empresa Teresina Administradora de Shopping Center Ltda, através do Ofício nº 020/2012,
encaminhou a Análise Hidráulica do Sistema de Drenagem, localizado no entorno do Teresina Shopping, elaborada pelo Eng. Civil Dr. Roberto
José Amorim Rufino Fernandes, a qual indica as intervenções necessárias para resolver os problemas de drenagem existentes nas imediações
do final da rua Pereira da Costa, bem como relatório de medidas mitigadoras já executadas e em funcionamento nos trechos das galerias
existentes no local, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 014/2011. (Fls. 60/75).
Em apoio a esta promotoria, foi apresentado pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, o Parecer Técnico nº 01/2012, informando
que "... As medidas mitigadoras que foram tomadas ajudaram um pouco no problema, contudo não foram completamente eficazes, o nível da
água ainda atinge níveis perigosos colocando em risco a vida e os bens dos moradores locais...". (sic) (Fls. 81/91).
Aos 21 de março de 2012, foi realizada audiência para tratar do problema ora entelado, restando deliberado que "... o Teresina Shopping
apresentará, por escrito, um projeto básico relativo as obras emergenciais de esgotamento das águas pluviais referente áquela área...". (sic) (Fls.
98/102).
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Foi celebrado novo Termo de Ajustamento de Conduta, de nº 03/2012, entre o Ministério Pùblico do Estado do Piauí e o Teresina Administradora
de Shopping Centers Ltda. (Fls. 106/108).
Foi apresentado pela Empresa Teresina Administradora de Shopping Centers Ltda, o relatório fotográfico das obras de ampliação da galeria de
águas pluviais do estacionamento da arena localizada ao lado do estacionamento do Teresina Shopping. (Fls. 109/117).
Aos 02 de maio de 2013, a Empresa Teresina Administradora de Shopping Centers Ltda apresentou o Relatório de Conclusão de Serviço,
constantes do Termo de Ajuste de Conduta nº 04/2012, firmado entre a Teresina Administradora de Shopping Centers Ltda e o Ministério Pùblico
do Estado do Piauí. (Fls. 137/145).
Foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN, pela empresa Teresina Administradora de Shopping
Centers Ltda, o relatório de conclusão da segunda fase dos serviços executados para ampliação das galerias nas áreas da arena e áreas
adjacentes ao Teresina Shopping. (Fls. 149/187).
A empresa Teresina Administradora de Shopping Centers Ltda, apresentou aos 12 de março de 2014, ofício encaminhando relatórios fotográficos
e de conclusão de serviço, emitido pela Construtora Sucesso, informando ainda que restou comprovado nos relatórios, que as obras de
acréscimo de tubulação com manutenção dos diâmetros e declividades existentes do sistema de drenagem do entorno do Teresina Shopping,
foram executados no prazo acordado das assinaturas dos Termos de Ajustamento de Conduta nº 03 e 04/2012. (Fls. 189/ 204).
Em prosseguimento, foi apresentado pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, o Relatório de Vistoria Técnica nº 71/2015
informando que "... constatou-se que há acúmulo de água o que remete a uma declividade não eficiente. O fato também é agravado pela
quantidade de lixo que se encontra tanto no interior quanto nas proximidades do trecho de drenagem...", informou ainda "... As obras têm
atendido às precipitações que vem ocorrendo até então. O nível de água vem chegando até o nível de meio-fio das calçadas, segundo
relato dos moradores mais afetados. Porém também constatou-se que a declividade do local referente aos trechos 3 e 4 deve ser levantada, e
corrigida, para que não gere acúmulo de água no local...". (sic) (Fls 213/223).
Em nova vistoria realizada pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, realizada aos 30 de março de 2016, foi encaminhado o Laudo
de Vistoria Técnica nº 64/2016, informando que "... i) a galeria está cumprindo com sua função de escoamento de águas; ii) indica-se a
correção da tampa quebrada; iii) e para uma melhoria do escoamento superficial das águas para o interior da galeria, recomenda-se uma
programação de capina na região...". (sic) (Fls 234/239).
Foi expedido o Ofício nº 435/2018, requisitando a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN, a apresentação de
cronograma de execução da obra de galeria a ser construída nos limites da Sub-Bacia PD14, onde estão situadas as ruas Dom Otaviano
Albuquerque, Pereira da Costa e Raimundo da Paz, bairro Noivos. (Fls. 278).
Em atendimento à requisição ministerial, a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN, apresentou o Ofício nº 485/2018,
informando que "... não há previsão para realização das Obras do Sistema de Drenagem da Sub-Bacia PD14 tendo em vista que a
Prefeitura Municipal de Teresina não dispõe de recursos necessários para sua implementação que gira em torno de R$ 112.707.708,58
(Cento e doze milhões, setecentos e sete mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). Ademais, após a conclusão dos
Projetos Executivos da Sub-Bacia PD14, a Prefeitura poderá pleitear, junto ao Governo Federal, tais recursos...". (sic) (Fls. 279/ 283).
Nota-se então, que o projeto para a Obra de Drenagem do Município de Teresina encontra-se pronto, conforme comprovado às fls. 283. Porém,
de acordo com a informações apresentadas pelo Secretário Municipal de Planejamento, não há recursos e dotação orçamentária para a
execução do referido projeto.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
A drenagem subterrânea tem o objetivo de captar essas águas antes delas interceptarem o piso da garagem, e conduzi-las para o sistema de
drenagem urbano. Essa solução além de ser economicamente mais viável resulta em menores possibilidade de patologias e maior facilidade de
eventuais manutenções.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
A Lei 13.425/2017, que cria novas normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público,
entra em vigor em setembro deste ano. O texto foi sancionado com vetos pelo presidente da República, Michel Temer, e publicado na edição
Diário Oficial da União do dia 31/03.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 06 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000094-172/2017(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Cumprimento Integral de TAC.
PRAD devidamente realizado.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 20 de junho de 2017, mediante Termo de Declarações prestado pelo Sr. EDILSON
EMERSON SOUSA MARINHO (Fls. 02/04), tendo este informado que está sendo realizada atividades de desmatamento de um terreno e
posterior aterramento, onde já foi construído galpão para fabricação de plástico, onde o desmatamento e aterramento alterou a direção e
escoamento das águas pluviais em direção ao Rio Parnaíba, que fica ao fundo do terreno, localizado na Avenida Henry Wall de Carvalho, bairro
Angelim, próximo ao Garden Motel, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Houve despacho ministerial determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, para
realização de vistoria, in loco, apresentando relatório circunstanciado sobre os fatos apurados, sendo posteriormente expedido o Ofício nº
576/2017. (Fls. 07/08).
Em atendimento à requisição ministerial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, encaminhou o Laudo Técnico
de Vistoria nº 1.456/207, informando que "... Pôde-se observar que foi feito um aterramento em grandes proporções no local, o qual se fez
necessária a abertura da área, isto é, a supressão vegetal de espécies nativas sem autorização pelos órgãos competentes...", "... houve um
acentuado desvio do curso d'água através do uso de maquinário pesado...", "... a localidade é provida de um córrego que banha a margem e
faixa direita de proteção permanente do Rio Parnaíba, ou seja, o proprietário, através de suas atividades de terraplanagem, desvio a rota natural
do córrego, o que vai de encontro a Lei que rege sobre as APP's...". Foi informando ainda, em parecer conclusivo que "... foi lavrado um auto de
infração nº 0321 no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais); também fora colocado neste mesmo auto de infração o embargo total das atividades
para que sejam cessadas as obras de terraplanagem e de construção civil, consequentemente, uma estabilização no impactos negativos no local
e nas áreas indiretamente afetadas; que seja feito um reflorestamento no local, com a inserção de espécies nativas, manutenção, monitoramento
até a estabilização da cobertura vegetal...". (sic) (Fls. 09/15).
Aos 15 de agosto de 2017, o proprietário do empreendimento PLASTIMA - AGUILAR A. S. LIMA - ME, compareceu nesta promotoria,
apresentando na oportunidade solicitação de corte/poda de árvore, formulário de inspeção para a atividade de corte/poda expedido pela SEMAM,
auto de infração SEMAM nº 0321, memoriais descritivos dos Lotes 51 e 52, procuração ad juditia, cadastro CNPJ e cópia de documento pessoal.
(Fls. 19/52).
Empós, a Promotora de Justiça determinou a expedição de memorando à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, para que
realizasse diligência, in loco, acompanhado do proprietário do empreendimento e de seu advogado, para que juntos, apontassem soluções para
reparar/mitigar os danos existentes. (Fls. 19/52).
Atendendo à requisição ministerial, o Setor de Perícias e Pareceres Técnicos realizaram vistoria no local, encaminhando o Parecer Técnico nº
91/2017, informando que "... No local vistoriado foi possível identificar desmatamento, a área encontra-se totalmente descoberta, Um acentuado
processo erosivo na região no período das chuvas será certamente observado pois além da retirada da cobertura vegetal, o sistema de
escoamento das águas pluviais foi alterado de maneira inadequada pelo estabelecimento em questão, com a mudança do curso do córrego...",
informando ainda, em parecer conclusivo que "... existiu intervenção na área de APP de maneira inadequada, devem-se observar as normas
referentes à intervenção em APP's; caso seja concedido o que não é recomendado o licenciamento deve seguir o art. 65 do novo código
florestal...; a presença do material de aterro (argiloso) sem nenhum tipo de contenção contribuirá para o assoreamento do Rio Parnaíba no
período das chuvas que se aproxima; Assim, é necessária a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) referente
ao córrego que foi aterrado e desviado...". (sic) (Fls. 54/64).
Houve despacho ministerial determinando a conversão do procedimento em Inquérito Civil Pùblico, bem como expedição de ofício à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM para apresentar informações acerca da emissão de licença para corte de árvores,
com documentos quanto a prévia inspeção do local antes da emissão da licença, e, ainda, notificar o proprietário para celebração de Termo de
Ajuste de Conduta - TAC, para fins de recuperação da área degradada. (Fls. 66/69).
Aos 03 de janeiro de 2018 foi apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, o Laudo Técnico de
Vistoria nº 078/2017 informando que "... o local requerido não consta não consta na área de preservação permanente (APP) trata-se de uma área
de servidão da rodovia estadual PI 130...; já tinha sido realizada a supressão de indivíduos arbóreos, conforme registro fotográfico da visita atual;
conta em anexo a autorização da supressão dos indivíduos arbóreos relatados e registro fotográfico do processo original; a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM) informa que tem conhecimento da Autorização de Supressão de 02 (duas) palmeiras e
01 (um) indivíduo arbóreo não identificado...". (sic) (Fls. 71/76).
Foi apresentada manifestação escrita pelo Advogado Dr. Edward Robert Lopes de Moura, advogado da empresa SKAL ENGENHARIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo imóvel houve degradação ambiental causada pelo denunciado. Ressaltou em sua manifestação que o Sr.
Edilson Emerson Sousa Marinho, que figura no presente feito como Denunciante, é funcionário do ora Requerente. Informou ainda que "...
Conforme constata-se nas fotos e vídeos em anexo (DVD), está havendo processo erosivo, e retenção de água pluvial, degradando o
meio ambiente, especialmente no imóvel do ora Requerente, em razão da alteração do curso do sistema de escoamento de águas
pluviais. Fato que tem provocado aumento nos danos ambientais, chegando a ser irreversível...". Aproveitou ainda, para solicitar a este
Órgão Ministerial, a realização de nova vistoria, a fim de mensurar os danos ambientais provocados pela extração da cobertura vegetal, a nível
macro, englobando o imóvel do ora requerente. (sic) (Fls. 78/87).
Foi solicitado ao Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, a realização de nova vistoria, in loco, tendo sido respondido através do
Relatório de Vistoria nº 019/2018, informando que "... O local encontrava-se fechado, sem acesso a qualquer tipo de fiscalização . Em observação
por cima do muro, foi observado que as características do local aparentemente são as mesmas da última vistoria ministerial realizada em 26 de
Outubro de 2017. A situação atual do local aparenta ser a mesma.". (sic) (Fls. 90/92).
Aos 08 de maio de 2018, foi realizada audiência extrajudicial com a presença do denunciante, do advogado da empresa SKAL ENGENHARIA, do
proprietário e do advogado da empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME e com o Engenheiro Florestal lotado no Setor de Perícias e Pareceres
Técnicos do MPPI, sendo apresentado na oportunidade o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD pela empresa Requerida,
restando deliberado pela Promotora de Justiça, também presente, que:
a) A concessão ao empreendimento AGUILAR A. S. LIMA - ME o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a complementação do Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, de forma a definir a área de preservação permanente (APP);
b) Com o recebimento da retificação, seja encaminhada ao Setor de Perícias e Pareceres do MPPI, através do Eng. Faruk Morais Aragão, para
análise e manifestação em 03 (três) dias;
c) Com a manifestação da perícia, seja designado data para celebração de Termo de Ajuste de Conduta com o empreendimento AGUILAR A. S.
LIMA - ME. (Fls. 98/155).
Empós, conforme acordado em audiência, o empreendimento AGUILAR A. S. LIMA - ME, apresentou aos 16 de maio de 2018, um adendo ao
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, contendo a definição da Área de Preservação Permanente - APP. (Fls. 156/159).
Em novo Parecer Técnico nº 050/2018, a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, informou que "... necessário novo mapa de
situação do Riacho DENTRO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO. Em mapa anterior o curso do riacho proposto pelo PRAD encontrava-se recuado a
intervenção, sendo que foi observado por todos em imagens de satélites antigas que tal curso anteriormente a implantação (terraplanagem) se
encontrava mais adentro...", informando ainda que "... agora em novo mapa (fls. 159) , retifica o curso do riacho de acordo com o
observado em audiência. É válida também a intervenção no reflorestamento com o intuito de adensar a área de preservação
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permanente do referido riacho...". (sic) (Fls. 163).
Por determinação ministerial, foi enviado o Ofício nº 403/2018 ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA,
solicitando auxílio no que concerne à análise dos autos e minutação do Termo de Ajuste de Conduta - TAC. (Fls. 165/166).
Em atendimento à solicitação de auxílio ministerial, foi apresentado o Ofício nº 298/2018 enviado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Meio Ambiente - CAOMA, encaminhando em anexo minuta de TAC a ser celebrado com a empresa Requerida.
Aos 02 de agosto de 2018, foi celebrado Termo de Ajuste de Conduta nº 18/2018, firmado entre a 24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo e a
empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME, restando acordado que o Compromissário obriga-se a iniciar a intervenção de reflorestamento com o intuito
de adensar a área de preservação permanente do referido riacho, bem como concluir a mesma em 180 (cento e oitenta) dias, cumprindo em 360
(trezentos e sessenta) dias o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, no forma estabelecida do adendo ao PRAD, apresentado às
fls. 156/159, doar 200 (duzentas) mudas para plantio na área da propriedade da empresa SKAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, ficando responsável pela aquisição, plantio e manutenção destas e permitir que a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAM e a equipe do Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, tenham acesso a toda a área a ser recuperada com
o intuito de fiscalizar e propor melhorias e intervenções. (Fls. 187/192).
Em prosseguimento, foi apresentada documentação comprobatória pelo Advogado representante da empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME,
encaminhando Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD do Riacho Boca Barrão e Relatórios 01, 02 e 03, referentes a tais
intervenções. (Fls. 216/266).
Em sua manifestação, o Advogado representante da empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME, informou que "... Aos 24 dias do mês de Setembro
de 2018 iniciou-se as intervenções para implementação do PRAD. Presentemente já houve a retirada do material de aterro e a
suavização para devolver o ambiente ao curso original do riacho que passa a ter a largura de 5 (cinco) metros...; fora realizada a
aquisição das mudas que estavam armazenadas em viveiro até o mês de janeiro de 2019...; As sobreditas mudas já estão aptas a
doação e por diversas vezes a empresa compromissária entrou em contato com aqueles através de seu dono e prepostos que se
quedaram inertes, assim, recusando-se a tradição das mudas...". (sic) (Fls. 217/219).
Foram apresentadas novas documentações comprobatórias pelo Advogado da empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME, do cumprimento do Termo
de Ajuste de Conduta nº 18/2018, como fotografia das intervenções já realizadas, e reiterando a informação de que da recusa do denunciante em
receber as 200 (duzentas) mudas, comprovando tal alegação através de fotos de conversas no aplicativo Whatsapp com o denunciante. (Fls.
277/287).
Foi solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, através do Ofício nº 965/2019, a realização de nova
vistoria, in loco, a fim de verificar se a empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME, começou a executar o Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD, conforme acordado no Termo de Ajuste de Conduta nº 018/2018.
Em resposta, a SEMAM apresentou o Laudo Técnico nº 0435845, informando que "... Foi possível observar que foi realizado plantio de
recuperação, no entanto, também é nítida a falta de manutenção do plantio, que deve estar prevista em cronograma do PRAD; A vegetação se
encontrava mais densa nas margens do córrego, quando se afasta vai ficando mais esparsa; não foi possível acessar a margem do Rio Parnaíba,
devido a densidade da vegetação em regeneração natural; É possível afirmar que houve início de execução do PRAD acordado em TAC,
pelo menos com o plantio, no entanto, não é possível afirmar que venha sendo atendido cronograma de execução estabelecido no
estudo ambiental...". (sic) (Fls. 294/298).
Em contrapartida, foi apresentada nova manifestação aos 06/03/2020 pelo Advogado da empresa AGUILAR A. S. LIMA - ME, apresentando
relatório das atividades realizadas no local, tais como o monitoramento/manutenção com a substituição das mudas mortas, doentes ou com
desenvolvimento reduzido, capinas, coroamentos e adubações. Foi realizada a compra de 50 (cinquenta) novas mudas para substituição das
mudas que não se desenvolveram, com recebimento das mudas na área, aquisição da areia vegetal, contratação de pessoal e material de
trabalho, abertura de covas, limpeza da área, adubação e plantio. (Fls. 299/313).
Encaminhou ainda registros fotográficos comprobatórios do que foi alegado anteriormente, bem como cronograma das atividades de implantação,
manutenção e monitoramento das mudas, o orçamento para recuperação das área degradadas do Riacho Boca do Barrão e Nota Fiscal de
compra das mudas. (Fls. 299/313).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento, tendo em vista a comprovação de cumprimento integral do Termo de Ajuste de Conduta nº
018/2018 pela Requerida.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
A Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente (APP) são espaços territoriais criados e amparados pelo Código Florestal, visando
garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado de acordo com o mandamento constitucional contido no art. 225.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
Área de preservação permanente (APP) é um espaço protegido, coberto ou não por vegetação nativa, compondo-se em espaço resguardado
para conservação de recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade. Não é definida em porcentagem, mas em metros ou
ecossistemas. Pode ser estabelecida por lei - como as matas ciliares, até determinada metragem - ou por ato normativo do poder público (APP's
administrativas).
Nesse sentido, a APP, por proteger localidades estratégicas para o meio ambiente, tem utilização mais restrita, notadamente nos casos de
utilidade pública ou interesse social definidos no Código Florestal, desde que verificado o baixo impacto ambiental da intervenção.
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "... o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições...", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
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procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000108-172/2016 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Obras em situação regulares. Licenças expedidas.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 09 de novembro de 2016, mediante Portaria nº 56/2016 (Fls. 02/04), a fim de apurar o
regular licenciamento ambiental dos empreendimentos "Reserva do Douro" e "Reserva da Foz", através da empresa W. R. Consultoria e
Planejamento Ltda, localizados à margem da Avenida Presidente Kennedy, de frente para a Rua 1 Loteamento Aldebaran Ville, nº 2940 e nº
3000, bairro Tabajaras, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Foi apresentada manifestação pela empresa W. R. Consultoria e Planejamento Ltda à SDU/Leste, encaminhando CD-ROM gravado e um volume
impresso dos estudos Fitossociológico, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, Inventário Florestal e Relatório de Controle de
Ambiental e Plano de Controle - RCA/PCA, para que fossem realizados as devidas análises, bem como a expedição das Licenças Prévias (LP) e
Licença de Instalação (LI). (Fls. 06/12).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, apresentou relatório técnico informando que "... O Plano de Controle
Ambiental, está em conformidade com a Lei Complementar nº 3.608, de 04 de janeiro de 2007...", informou ainda que "... O Plano de Controle
Ambiental apresenta a identificação, análise e prognósticos dos impactos ambientais e proposição das medidas ambientais mitigadoras, estando,
assim em congruência com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986...". (sic) (Fls. 13/17).
Foi informado ainda no relatório supracitado que "... Também foi apresentado Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil PGRCC, segue os critérios e as diretrizes para a gestão dos resíduos da construção civil, que está em consonância com a Resolução
Conama nº 307/2002, no seu Art. 3º...", e "... O inventário florestal apresentado está em conformidade quanto a caracterização da
vegetação estacional decidual de Teresina/PI, onde o empreendimento está localizado na zona urbano...". Informa que "... A SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, doravante referida SEMAM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal nº 3.616 de 23 de março de 2007, RESOLVE DEFERIR as solicitações diversas...". (sic) (Fls. 13/17).
Observa-se a expedição do Ofício nº 418/2017, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM informações
acerca do deferimento ou não do processo de licenciamento dos empreendimentos Reserva do Douro e Reserva da Foz, bem como sobre a
forma de compensação ambiental a ser realizada por estes. (Fls. 29).
Em atendimento à solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, apresentou o Ofício nº
937/2017 encaminhando o Relatório Técnico Ambiental nº 01/2017 informando que "... Fora apresentado, analisado e aprovado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH o projeto de drenagem destes empreendimentos, analisados em suas
totalidade, uma vez que os mesmos possuem áreas contíguas, os quais contribuirão para que não ocorra problemas de drenagem de
águas pluviais no empreendimento e região...", e ainda "... Em vistoria realizada no local no dia 27 de junho do corrente ano, constatou-se que
o imóvel/terreno encontra-se cercado, sem a deposição irregular de resíduos sólidos no local (lixo) com a sua vegetação preservada/mantida,
sem a realização de qualquer obra e/ou intervenção construtiva no local...". (sic) (Fls. 31/36).
Informou ainda no referido, no que diz respeito a realização de compensação ambiental, que "... Pela Resolução do CONAMA nº 01/1986 com
suas alterações posteriores, em seu Art 2º define os empreendimentos que obrigatoriamente deverão ser apresentados o Estudo de Impacto
Ambiental - EIA e seu Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para o licenciamento ambiental sendo que no inciso XI, define:
'Projetos urbanístico, acima de 100ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos estaduais ou
municipais'. Os dois empreendimentos totalizam uma área inferior a 20ha, motivo este pelo qual não fora solicitado a EIA/RIMA destes
empreendimentos (foi solicitado como estudo ambiental o Plano de Controle Ambiental - PCA)...", e informou que "... Pelo exposto, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM é favorável a emissão do licenciamento ambiental destes
empreendimentos ...". (sic) (Fls. 31/36).
Em andamento, foi apresentada manifestação da Coordenação Especial de Projetos - CEPRO/SEMDUH, informando da aprovação do projeto
de controle dos impactos referentes aos empreendimentos Reserva do Douro e Reserva da Foz sobre drenagem pluvial pública,
solicitando na oportunidade, a devolução dos autos à Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU/Leste para conhecimento e
prosseguimento da tramitação processual na citada superintendência. (Fls. 37/41).
Aos 13 de abril de 2018, foi realizada audiência nesta Promotoria de Justiça, restando deliberado que no prazo de 12 (doze) meses, a empresa
Reserva Incorporações informaria se ainda teria interesse em realizar as atividades de instalação da Reserva do Douro e Reserva da Foz,
ficando suspensas suas atividades pelo mesmo prazo. (Fls. 54/55).
Foi certificado aos autos pela assessora de promotoria, que foi mantido contato com o Dr. Livius Barreto, Advogado da empresa Reserva
Incorporações SPE Ltda, onde este informou do não interesse do representado em prosseguir com a realização de qualquer intervenção,
informando ainda que em nenhum momento foi realizada obra no local. (Fls. 77/78).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
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3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
A Lei Nº 12651/2012, conhecida como Novo Código Florestal dispõe sobre as hipóteses de intervenção em Área de Preservação Permanente,
quais sejam:
Art. 08- A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei.
A Lei 13.425/2017, que cria novas normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público,
entra em vigor em setembro deste ano. O texto foi sancionado com vetos pelo presidente da República, Michel Temer, e publicado na edição
Diário Oficial da União do dia 31/03.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 03 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000053-172/2018(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Acatamento de Recomendação Administrativa.
P.A. instaurado para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 18 de abril de 2018, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAM, a fim de acompanhar a realização de Compensação Ambiental das árvores que necessitarem serem suprimidas na
BR-343, compreendido entre os km 331,53 e km 341,20, decorrentes da obra de duplicação da referida rodovia.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Aos 16 de março de 2018 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, produziu Relatório de Vistoria Técnica
Ambiental, no qual foi identificado a necessidade de supressão de 106 (cento e seis) espécimes arbóreas, sendo favorável a tal supressão
mediante contrapartida de compensação ambiental. (Fls. 26/30).
Aos 26 de abril de 2018 foi realizada audiência, ficando deliberado que: "... a DER ... disponibilizará para SEMAM o projeto final de engenharia...",
ficando ainda designada data para nova audiência. (Fls. 44/45).
Em nova audiência, realizada aos 28 de maio de 2018, ficou deliberado que o IBAMA realizaria a análise da documentação e apresentaria
manifestação técnica com propostas de compensação ambiental, ficando ainda decidido a notificação da empresa Copa Engenharia LTDA. (Fls.
50/52).
Por meio do Ofício nº 06/2019, encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o órgão
concluiu: "... não haver nenhuma óbice quanto a retirada dos indivíduos arbóreos mencionados e que seja realizada a compensação
ambiental junto ao órgão licenciador...". (Fls. 104/105).
Foi expedida a Recomendação Administrativa nº 11/2019 para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM,
recomendando que esta firmasse Termo de Ajustamento de Conduta com o empreendedor responsável pela execução da obra de duplicação da
BR-343, bem como recomendando como deveria ser realizada tal compensação. (Fls. 107/109).
Em resposta à Recomendação Administrativa nº 11/2019, a SEMAM informou sobre a necessidade de compensação ambiental nos moldes
recomendados pelo MPPI, bem como sobre outras tratativas a serem abordadas com o Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí DER/PI. (Fls. 110/111).
Em prosseguimento, a SEMAM apresentou a Manifestação Técnica SEC. EXEC. Nº 002/2019, com a seguinte conclusão "... manifesta-se pela
execução das ações planejadas, licitada e descrita na planilha de custos da obra no tocante aos serviços de paisagismo e proteção
ambiental, devendo para tanto serem detalhadas e descritas à SEMAM, apresentando quais os materiais, equipamentos... bem como da
realização do plantio de mudas de espécies arbóreas nativas....". (Fls.121/125) .
O DER/PI encaminhou por meio do Ofício º 679/2019, aos 29 de outubro de 2019, contendo a exposição dos motivos e justificativa para obtenção
da autorização de supressão vegetal a ser expedida pela SEMAM. (Fls. 126/140).
Aos 31 de outubro de 2019 a SEMAM encaminhou o Ofício nº 727/2019 com a planilha com o quantitativo e a identificação das espécies
arbóreas que deverão ser doadas a Secretaria pelo DER/PI como forma de compensação ambiental pela supressão vegetal para execução das
obras de adequação, duplicação, melhoramento e restauração da Rodovia Federal BR- 343. (Fls. 145/148).
Foi expedida, assim, a Recomendação Administrativa nº 14/2019 ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER/PI, recomendando como o
órgão deveria agir quanto às medidas a serem adotadas a título de Compensação Ambiental e que fosse encaminhada a esta Promotoria de
Justiça o detalhamento das ações, expediu-se ainda a Recomendação Administrativa nº 15/2019 à SEMAM, com a finalidade de que esta
realizasse o acompanhamento minucioso das ações de paisagismo e de proteção ambiental. (Fls. 149/156).
Por meio do Ofício nº 697/2019 o DER/PI acatou os termos da Recomendação Administrativa nº 14/2019. (Fls. 158).
Em cumprimento a Recomendação Administrativa nº 15/2019, a SEMAM encaminhou o Termo de Compensação Ambiental nº 56/2019 firmado
entre a Secretaria e o DER/PI, no qual o Departamento se compromete em: "... doar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAM 6.650 (seis mil seiscentos e cinquenta) mudas... após o início das ações de paisagismo e proteção ambiental ,
relatório de acompanhamento ambiental...". (Fls.159/174).
Aos 20 de dezembro de 2019, o DER/PI encaminhou o Projeto Executivo de Engenharia de Adequação, Duplicação, Melhoramento e
Restauração da BR - 343, referente as ações descritas de compensação ambiental. (Fls. 182/347).
Assim, com a finalidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Compensação Ambiental firmado entre a SEMAM e o DER/PI foi
instaurado o Procedimento Administrativo nº 23/2020, tendo em vista a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público
que prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições".
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
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irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Nº 12651/2012, conhecida como Novo Código Florestal dispõe sobre as hipóteses de intervenção em Área de Preservação Permanente,
quais sejam:
Art. 08- A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei.
A Lei Municipal nº 2.475/96, em seus artigos 14 e 15, informam que a supressão, total ou parcial,da vegetação de porte arbóreo, somente será
permitida com prévia autorização da Secretaria de Meio Ambiente:
"Art. 14 - A supressäo, total ou parcial, da vegetayäo de porte arbóreo. somente serä permitida com prévia autorizacäo da Secretaria de Meio
Ambiente quando for necessäria a miplantacäo de obras, de atividades ou de projetos, mediante parecer favorävel do setor técnico da Secretaria
de Meio Ambiente.
Art. 15 - Excluída a hipötese prevista no artigo anterior, a poda e a supressão de vegetação de porte arbóreo, em propriedade püblica ou privada,
fica subordinada ä autorizäção, por escrito, da Secretaria de Meio Ambiente. Parágrafo Único - No pedido de autorizacäo, além de outras
formalidades, deverä constar, necessariamente, a devida justificacäo, para que se opere a poda ou a remocäo da ärvore ou planta. conforme
anexo V desta Lei."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 24 de março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000142-172/2017(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Inexistência de irregularidades. Captação de águas dentro das normas.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 26 de setembro de 2017, diante de representação formulada pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI em face da empresa Águas de Teresina, sobre a ocorrência de possíveis
irregularidades na captação irregular de águas no município de Teresina-PI .
Acostou-se documentação relativa aos autos, e expediu-se ofícios.
A empresa Águas de Teresina foi oficiada para apresentar informações sobre a representação feita nesta Promotoria de Justiça, em resposta, por
meio da Carta ATH-2017/000638-CAR datada de 18 de outubro de 2017, na qual a empresa expôs fatos ocorridos durante a transição
operacional ocorrida, quando a AGESPISA e ÁGUAS DE TERESINA atuavam em conjunto, com relação às Estações de Tratamento de Água ETA.
Dessa forma, foram encontradas irregularidades e algumas foram sanadas imediatamente pela empresa Águas de Teresina, dada sua
importância.
Além disso, foram apresentados pela referida empresa esclarecimentos técnicos referentes a: Processo de Pré-Oxidação, Fluxograma da
Produção de Água, Avaliação e Diagnóstico dos Sistemas de Águas do Município de Teresina, Projeto Executivo para Adequação e Melhorias
com Implantação de Sistema de Filtração. (Fls.44/248).
Em resposta à requisição ministerial o Conselho Regional de Química, através do Ofício CRQ-XVIII Nº 0190/2017, de 30 de outubro de 2017,
realizou vistoria na empresa Águas de Teresina, tendo como comentário do seu relatório de vistoria o que segue:
"... O laboratório está equipado com instrumentação adequada para as análises indicativas da qualidade da água. Os operadores e
responsáveis são profissionais da área de química...
As ETAs entregues pela AGESPISA à empresa AEGEA, em 07/07/2017, já receberam diversas adaptações e pequenas modificações.
A AEGEA promoveu ações de manutenção das instalações e equipamentos, já modificou procedimentos...
Na vistoria realizada, não foi possível verificar o desvio de água dos decantadores direto para o abastecimento...
Em relação ao lançamento de cloro no rio, é basicamente improvável que esteja sendo realizado, uma vez que o cloro é um insumo com
custos para empresa.... mas o cloro é recebido em tanques de carretas e ligado diretamente na rede de consumo das ETAs...". (Fls.
249/254).
Foi juntada aos autos lista apresentada ao Conselho Regional de Química com o nome e a formação dos Operadores da ETA, estando entre
esses Técnicos em Saneamento e Bacharel em Química. (Fls. 255/256).
A Prefeitura Municipal de Teresina, por meio do Ofício nº 022/2018 de 17 de janeiro de 2018, encaminhou documentação solicitada por este
Órgão Ministerial, quais sejam: documentos apresentados pela ARSETE; Lei Autorizativa Contrato de Concessão (PMT x AGESPISA); Lei
Autorizativa Contrato de Subconcessão (AGESPISA x ÁGUAS DE TERESINA). (Fls. 260/356 ) .
Foi solicitado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, que realizasse vistoria nos locais de captação de água
pela empresa Águas de Teresina, por meio do Ofício nº 562/2018 a SEMAM encaminhou Laudo Técnico de Vistoria, sendo observado o que
segue:
"... Não foi observado o despejo irregular de produtos químicos na área de captação, tanto neste local como no rio que fica a frente;
Atualmente a empresa denunciada não utiliza Cloro Ativo Granulado...
Uma nova técnica foi instalada pela empresa HIDROGERON, esta funciona como processo de hidrólise química que utiliza como
produto primário o Cloreto de Sódio (NaCl), conhecido como sal de cozinha....
Também não foi observado desvio da área de saída do tratamento químico hidrólise que possa chegar ao rio para uma possível
poluição
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Assim como não foi observado nenhum problema de ordem ambiental no local
Os tubos de armazenamento do Cloro Gasoso da antiga concessionária (AGESPISA) se encontravam desativados conforme imagens
em anexo. O processo foi substituído pela técnica de da empresa HIDROGERON
Em observação a coloração da água do rio não foi observada alterações na área de captação assim como em áreas do rio em longa
distância...
a equipe de fiscalização da SEMAM informa que não foi constatado nenhum problema de ordem ambiental ocorrendo no local.... ". (Fls.
365/370).
Foi juntado ao procedimento documentos sobre o Controle Mensal do Sistema de Abastecimento de Água, o qual monitora a qualidade da água
tratada. (Fls. 371/415).
A Fundação Municipal de Saúde - FMS em resposta à requisição ministerial encaminhou aos 16 de julho de 2018, o Ofício nº 39/2018, Relatório
de Investigação realizado após vistoria, o qual obteve as seguintes conclusões:
"... concluiu-se que a água encontra-se SATISFATÓRIA PARA CONSUMO HUMANO, dentro dos parâmetros físico-químicos e
microbiológicos normais.
Quanto a utilização de Pré-Coloração na ETA, não foi observado alterações negativas no processo de tratamento, devendo a
concessionária manter de forma controlada a aplicação de Hipoclorito de sódio...
Quanto ao possível despejo de resíduos da ETA III oriundos da limpeza da área de contenção dos cilindros que armazenam Hipoclorito
de sódio e SUlfato de alumínio não foi identificado possíveis alterações ambientais no trajeto até ao manancial que indiquem
derramamento destes reagente químicos...". (Fls.416/427).
Foi apresentado ainda pela FMS os Relatórios de Ensaios de amostras de águas das estações de tratamento de Teresina e o laudo de tais
amostras, todos com resultado satisfatório. (Fls.448/463).
Diante da complexidade dos fatos foi solicitado auxílio ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, o qual sugeriu
que fosse solicitado ao Conselho Regional de Química nova vistoria no sistema de captação, tratamento e fornecimento de águas de Teresina.
(Fls.483/488).
Por meio do Ofício nº 063/2019, datado de 23 de abril de 2019, o Conselho Regional de Química encaminhou o Relatório de Vistoria 02,
contendo os seguintes esclarecimentos:
"... Nessa nova vistoria realizada não verificou-se a morte de peixes na etapa de captação...
Na etapa de floculação foi implementado a adição de um polímero que tem a função de auxiliar a formação dos flóculos, gerando
maiores aumentando assim a eficiência desta etapa.
Para conter a formação de lodo verde (algas) nas instalações foi implementado o processo de pré-coloração nas ETAs maiores...
Não foi possível verificar o desvio de água dos decantadores direto para o estabelecimento. O mesmo de aplica em relação ao
lançamento de cloro no rio, que também não foi observado...".
Assim, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que ensejaram a
instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de
outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a finalização
do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Carta Magna estabelece, em seu artigo 30, inciso VI, que compete aos municípios organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, nos quais se enquadra o serviço municipal de abastecimento de água.
A adequação do fornecimento de água, encontra-se intimamente ligado à observância dos padrões de qualidade e potabilidade estabelecidos na
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Água potável é aquela que a atende aos padrões de de potabilidade, não oferecendo risco à
saúde pública e podendo ser utilizada para o consumo humano.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 31 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000074-172/2018(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
NOVO ALOJAMENTO DOS FEIRANTES DO MERCADO DO BAIRRO SATÉLITE.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 01 de junho de 2018, tendo sido encaminhada pela 35ª Promotoria de Justiça, com a
finalidade de apurar possíveis irregularidades no desalojamento dos feirantes do Mercado Público do Bairro Satélite.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e Meio Ambiente, encaminhou aos 25 de março de 2018, sendo
recebida aos 01 de junho de 2018 pelas promotorias de Meio Ambiente, Notícia de Fato sobre o referido assunto.
A 35º Promotoria de Justiça solicitou a SDU/Leste informações sobre o desalojamento dos feirantes, sendo informado pela Superintendência, por
meio do Ofício nº 614/2014 de 08 de Agosto de 2014, que "... aguardamos manifestação do Governo do Estado do Piauí ... solicitando a cessão
de imóvel onde funcionou a 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar do Piauí, local escolhido para funcionar o novo mercado após as
necessárias mudanças...". (Fls. 24/25).
Em atendimento à requisição ministerial, aos 29 de janeiro de 2019, a SDU/Leste esclareceu que "... está em fase de estudo a possibilidade de
uso da Área do Estacionamento do Novo Mercado (em obras) ... a Gerência de Serviços Urbanos encontra-se no levantamento das pessoas que
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trabalham na Feira...". (Fls. 47).
Aos 02 de setembro de 2019, a SDU/Leste informou, através do Ofício nº233/2019, que "... o antigo Mercado foi demolido para no local ser
construído uma Unidade Básica de Saúde. Os permissionários do referido mercado foram transferidos para um imóvel alugado pela Prefeitura de
Teresina para funcionar provisoriamente... foi elaborado um cadastro tanto dos permissionários como daqueles que trabalham ao redor do
Mercado...". (Fls. 48).
A Gerência Administrativa da SDU/Leste, no Ofício 1170/2019, de 11 de Dezembro de 2019, comunicou o endereço atual do mercado do
bairro satélite, sendo este "Avenida Rotary Club, nº3680, bairro: Cidade Satélite, no município de Teresina. (Fls. 52).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
está afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 24 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000286-022/2017(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
NÃO OMISSÃO POR PARTE DA SDU/CENTRO-NORTE.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 14 de setembro de 2015, por meio da Portaria nº 041/2015 da 35ª Promotoria de Justiça (Fls
03/05), tendo sido distribuído para 24ª Promotoria de Justiça aos 26 de outubro de 2018 (Fls. 38), após declínio de competência da 35ª PJ, tendo
a finalidade de apurar suposta omissão da SDU/CENTRO-NORTE, concernente à fiscalização de ocupação de vias e áreas públicas por
particulares, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Foi solicitado por esta Promotoria de Justiça que a SDU/Centro-Norte realizasse fiscalização dos estabelecimentos que encontram-se em
desacordo com a legislação vigente (Fls.47).
Por meio do Ofício nº 1115/2019 encaminhado pela SDU/Centro-Norte, aos 25 de outubro de 2019, foi esclarecido que:
"... até a presente data foram registradas 79 (setenta e nove) demandas de ocupação irregular em área pública, através do aplicativo Colab, das
quais 56 (cinquenta e seis) estão em atendimento e 23 (vinte e três) foram resolvidas.
De Janeiro a setembro/2019 a GCF realizou 296 notificações no que se refere à ocupação irregular de vias e espaços públicos, bem como foram
realizadas 20 operações no centro da capital, com o objetivo de coibir a ocupação de irregular das praças por vendedores ambulantes não
autorizados....
Foram realizadas, ainda, 15 ações de desocupação de áreas públicas, referentes à construção de edificações irregulares, nos bairros Nova
Teresina, Edgar Gayoso, Mafrense, Vila Apolônio e Olarias." (Fls. 48/49).
Com isso observa-se que a SDU/Centro-Norte não encontra-se omissa no que concerne à fiscalização de ocupação de vias e áreas
públicas, por particulares na cidade de Teresina, tendo em vista todas as ações realizadas pela Superintendência.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
está afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
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procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000090-172/2016(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Existência de nova usina asfáltica. Instauração de P.A. para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 09 de novembro de 2016 pela 24ª PJ, mediante Portaria nº 055/2016 (fls. 02/04), após
representação formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí - OAB/PI, na qual são noticiados possíveis irregularidades no
funcionamento da Usina Asfáltica do município de Teresina.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
O procedimento foi instaurado inicialmente, aos 17 de julho de 2015, pela Secretaria da Assessoria Especial do Gabinete do Procurador Geral de
Justiça, por conta de representação realizada pela OAB/PI, por se tratar de matéria que diz respeito à defesa do meio ambiente, os autos foram
encaminhados ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA. (Fls. 06/28).
A 24ª Promotoria de Justiça, através do Ofício nº 176/2016/CAOMA conheceu o fato, instaurando assim Procedimento Preparatório para apurar
as possíveis irregularidades no funcionamento da Usina Asfáltica de Teresina.
Foi juntado ao procedimento relatório técnico de vistoria, realizado pela SEMAM aos 16 de maio de 2016, o qual informou que "... estavam
executando todas as medidas necessárias para mitigação dos impactos ambientais causados pelas atividades que são realizadas na
Usina.... vimos que várias medidas foram adotadas e outras em andamento satisfazendo o órgão quanto à mitigação dos impactos
ambientais...". (Fls. 34/35).
Firmou-se, aos 15 de agosto de 2015, entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM e a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH, com o objetivo de estabelecer as condições técnicas, as providências administrativas, a
implementação de medidas e obras técnicas e o cronograma de execução, necessárias à adequação e operação da Usina Asfáltica de Teresina.
(Fls.38/42).
Foi apresentado pela SEMDUH, licença ambiental de operação, documentação comprobatória da implantação dos tanques com bacia de
contenção, comprovação da realização de treinamento adequado para os colaboradores, fotos comprovando o acondicionamento adequado da
matéria prima, bem como comprovação da realização de manutenção preventiva dos equipamentos. (Fls. 43/58).
Foi juntado aos autos o Plano de Controle Ambiental - PCA da Usina de Asfalto de Teresina. (Fls. 68/195).
Após requisição ministerial, a SEMDUH encaminhou o Ofício nº 075/2017, informando quais medidas foram adotadas pela Secretaria, sendo
essas:
"... a Prefeitura contratou uma empresa para elaboração do PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) da usina;
O PCA foi elaborado pela empresa CASTEL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, a qual apresentou as seguintes
providências a serem tomadas:
i. Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Usina;
ii. Evitar o acondicionamento inadequado de Resíduos;
iii. Dar treinamento adequado aos colaboradores...
iv. Acondicionar adequadamente matéria prima...
v. Efetuar manutenção preventiva periódica dos equipamentos...
vi. Efetuar troca dos tanques de armazenamento...". (Fls.200).
Aos 16 de abril de 2017 a Coordenação de Perícias e Pareceres Técnico do Ministério Público do Estado do Piauí realizou vistoria na Usina
Asfáltica de Teresina, constatando que: "... foi possível a identificação de poluição atmosférica... INSTALAÇÃO imediata dos filtros e instalação
de anteparos de maior eficiência... a empresa terá também que apresentar ao órgão licenciador à avaliação de eficiência e eficácia do sistema de
filtragem da fumaça...". (Fls. 222/227)
Aos 19 de junho de 2017, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMAM, apresentou o Ofício nº 825/2017, no qual encaminhou o
Relatório de Fiscalização e Monitoramento Ambiental CAI/SEMAM Nº 007/2017 e cópia do Auto de Infração aplicado em desfavor da SEMDUH,
foi informado ainda que "... a Prefeitura de Teresina está adquirindo uma nova usina de asfalto, bem mais moderna, que possibilitará o
reaproveitamento de resíduos de pavimentos velhos...". (Fls. 234).
O Relatório de Fiscalização e Monitoramento Ambiental, realizado pela SEMAM, informou que alguns itens do TAC firmado com a SEMDUH
foram cumpridos de forma integral, porém outros ainda estavam sem cumprimento, por conta disso a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitação seria autuada pelo descumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - 001/2015. (Fls. 235/240).
Aos 18 de janeiro de 2018, por meio do Ofício nº 012/2018, a SEMDUH informou sobre medidas administrativas que estavam sendo
implementadas para a resolução do problema de poluição atmosférica apontados em vistorias realizadas, esclarecendo que: "... aquisição
dentre outros objetos, de uma nova Usina de Asfalto Portátil, que não polui ou traz qualquer risco ao meio ambiente.... informamos
ainda que o procedimento licitatório encontra-se homologado...". (Fls. 244).
A SEMAM, em resposta à requisição ministerial, através do Ofício nº259/2018, de 02 de abril de 2018, prestou os seguintes esclarecimentos:
"... A SEMDUH demonstrou o cumprimento de considerável parte das exigências constantes do termo de ajustamento e estava providenciando a
observância das demais obrigações estipuladas no termo supracitado... Por tudo exposto a SEMAM entendeu pela possibilidade de substituição
da multa simples aplicada por meio do Auto de Infração nº 0313, também constante daquele processo, por Prestação de Serviços Ambientais de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental... foi celebrado aditivo ao termo de ajustamento de conduta, a fim de que fossem
cumpridas as exigências remanescentes do termo de ajustamento originário, bem como com o objetivo de viabilizar a referida substituição da
multa por serviços ambientais, tendo em vista que as obrigações constantes neste aditivo são mais viáveis tecnicamente, financeiramente e na
seara ambiental...
e que o novo aditivo se compromete no prazo de um ano a instalar uma nova usina asfáltica com o que há de mais moderno de sistema de filtro e
demais cuidados com a degradação ambiental...
a SEMDUH nos enviou como esclarecimento, os seguintes documentos: Nota técnica nº001/2018; cópia do aditivo ao TAC º001/2015; copia do
contrato firmado com a empresa CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA; cópia das notas fiscais relativas à nova usina; cópia dos
registros fotográficos do transporte da nova usina; cópia do catálogo relativo a nova usina; cópia das plantas do projeto de instalação da nova
usina...". (Fls. 294/343)
Por meio de notícias extraídas de endereço eletrônico jornalístico da cidade de Teresina, foi possível constatar que aos 27 de julho de 2018 a
nova Usina Asfáltica de Teresina entrou em operação.
Com a finalidade de fiscalizar a regularidade da Nova Usina Asfáltica de Teresina, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 35/2020,
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tendo em vista a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições".
Assim, considerando que as diligências realizadas no decurso do procedimento ora em análise foram suficientes, e com a instauração do
Procedimento Administrativo nº 35/2020, entende este Órgão Ministerial que cumpriu a finalidade da instauração do Inquérito Civil Público,
impondo-se o arquivamento do feito.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Municipal nº 2.475/96, em seu artigo 32, proíbe a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera e em seu artigo 35 indica que toda
poluição atmosférica deverá ser provida de sistema de ventilação:
"Art. 32 - É proibida a emissäo de substâncias odoríferas na atmosfera em concentraçöes perceptíveis ao nível da aglomeração urbana.
Art. 35 - Toda fonte de poluiçäo atmosférica deverá ser provida de sistema de ventilação exaustora ou outros sistemas de controle de poluentes
de deficiência igual ou superior ao apontado."
O Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008 estabelece em seu artigo 62, inciso V que: "lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasoso ou
detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos, sujeita o infrator a pena
administrativa de multa por causar poluição ambiental."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 08 de abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000110-172/2018(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Tubulação regular. Inexistência de danos ambientais.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 30 de agosto de 2018, por meio da Portaria nº 17/2018 (Fls. 02/04), com a finalidade de
apurar a ocorrência de danos ambientais causados pelo descarte irregular de resíduos sólidos e líquidos no rio Poti, através de tubulação
clandestina localizada na Av. Marechal Castelo Branco, em frente ao hospital da UNIMED-Ilhotas.
Acostou-se documentação relativa aos autos, e expediu-se ofício
O procedimento foi instaurado após registro conhecimento de informações veiculadas em endereço eletrônico (site), de jornalismo local, o qual
demonstrava o despejo irregular de resíduos no rio Poti. (Fls.05/06).
Foi solicitado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA, que compartilhasse com esta Promotoria de Justiça as informações obtidas
em apuração e comunicasse sobre eventual responsável legal pelo fato ocorrido.
Por meio do Ofício nº 269/2018, aos 12 de setembro de 2018 o DPMA encaminhou cópia das oitivas e documentos coletados durante a
investigação, dentre esses estão presentes: boletim de ocorrência nº 2947/2018; ordem de missão; relatório de missão; requisição pericial;
ofícios; termo de declaração e documentos apresentados pela UNIMED; termo de declaração e documentos apresentados pela AGESPISA;
termo de declaração e documentos apresentados pela ARSETE; termo de declaração e documentos apresentados pelo IBAMA; termo de
declaração e documentos apresentados pela SEMAM; termo de declaração e documentos apresentados pela Águas de Teresina (Fls.13/226).
Requisitou-se aos 14 de setembro de 2018 que a empresa Águas de Teresina apresentasse cópias da outorga da Agência Nacional de Águas
(ANA) e que informasse as providências adotadas quanto ao despejo irregular de resíduos no rio Poti. (Fls.299).
A empresa ÁGUAS DE TERESINA, aos 28 de setembro de 2018 apresentou manifestação em resposta à requisição ministerial, esclarecendo
que com relação à outorga da Agência Nacional de Águas - ANA, a tubulação em questão, segundo entendimento da ANA é "... inexigível,
mesmo porque provém de uma estação elevatória desativada, de modo que ali não são lançados efluentes no corpo d'água...". (Fls.
255/265).
Foi apresentado ainda pela empresa o plano de melhorias no abastecimento de água no Município de Teresina-PI, relatório técnico operacional, o
qual descreve a operação do sistema de esgotamento sanitário da região do Bairro Ilhotas, em especial a Estação Elevatória de Esgoto (EEE)
ARCA e os respectivos procedimentos de vistoria, monitoramento e manutenção, licenças ambientais emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Estado - SEMAR (Fls. 266/466).
A empresa Águas de Teresina juntou ainda aos autos do Inquérito Civil Público, parecer técnico realizado pela empresa Redox Consultoria e
Redimentação Ambiental LTDA, acerca de possível contaminação do rio Poti por esgotamento sanitário, o qual concluiu que "... operação da
EEE ARCA, bem como do sistema de esgotamento sanitário a sua montante, permitem concluir que sua operação é eficiente...". (Fls.
496/ 519).
Juntou-se aos autos o resumo executivo do plano de esgoto, realizado pela SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva. (Fls. 540/596).
Em cumprimento à requisição ministerial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, encaminhou o Ofício nº
754/2018, contendo o Laudo Técnico de Vistoria e Análise de Processo, o qual, após vistoria, concluiu que:
"... 1. ... o tubo em questão faz parte do sistema de coleta de esgoto público, tendo função de extravasor da antiga EEE UNIMED/SAMIU,
que opera atualmente apenas como caixa de passagem. Portanto, o tubo não faz parte de ligações clandestinas.
2. ... a EEE ARCA se encontra em plena operação, em substituição à EEE UNIMED/SAMIU, com sistema contínuo de monitoramento,
assegurado uma considerável minimização aos possíveis casos de extravasão de esgoto para o rio Poti, o que aconteceria apenas em
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casos extremamente excepcionais. Portanto, os danos ambientais decorrentes da EEE ARCA, no presente momento, são mínimos em
comparação aos benefícios...". (Fls. 610/614).
Existe uma minuta de Termo de Ajustamento de Conduta nos autos do procedimento, porém em análise por esta Promotoria de Justiça,
observou-se a não necessidade de que este fosse firmado. (Fls. 617/622).
Vale ressaltar que esta Promotoria de Justiça acompanha o andamento da Ação Civil Pública n° 2003.40.00.0001796-1, em trâmite na Justiça
Federal, que tem o escopo, cessar a atividade de despejo de resíduos urbanos nos rios Parnaíba e Poti, e na obrigação de fazer, consistente em
submeter a prévio tratamento, todos os efluentes urbanos antes do lançamento nos sobreditos rios; além de garantir a reserva para inclusão em
orçamento de construção de sistema de coleta e tratamento de esgotos urbanos, bem como a recuperação de áreas degradadas, identificação de
lançamentos clandestinos e pagamentos de indenização em relação aos locais identificados como impossíveis de serem restaurados, a ser
recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;
Assim, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, da Ação Civil Pública em trâmite na Justiça
Federal, cessadas as causas que ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que
conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação
Civil Pública, faz-se imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
está afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulamentada por meio do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
A Lei Municipal nº 3.284/2004, dispõe sobre a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de
Teresina:
"Art.16. O prestador de serviço de esgotamento sanitário tem direito e o dever de controlar as condições físicas, químicas e bioquímicas dos
esgotos lançados nas redes coletoras e obrigação de controlar as condições físicas, químicas, químicas e bacteriológicas dos efluentes lançados
direta ou indiretamente nos cursos de águas naturais, bem como os lodos resultantes do tratamento de água e dos esgotos, aqui incluídos os
lodos gerados pelas fossas, antes de sua disposição final, de modo a cumprira leagislação municipal, estadual e federal aplicavel"
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 03 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000122-172/2018(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Acatamento de Recomendação Administrativa. P.A. instaurado para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 21 de setembro de 2018, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAM, a fim de apurar a supressão de indivíduos arbóreos no Projeto de Reforma e Ampliação dos Estacionamentos do
Centro Administrativo do Estado do Piauí .
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Aos 20 de setembro de 2018, por meio do ofício nº 666/2018 encaminhado pela SEMAM, foi solicitado o acompanhamento pela 24ª Promotoria
de Justiça de solicitação da Secretaria Estadual de Transporte do Piauí - SETRANS-PI "... pedido de renovação de autorização para supressão
vegetal referente à Reforma do Centro Administrativo de Teresina-PI... tal solicitação justifica-se para atender a demanda do fluxo de veículos e
proporcionar conforto e segurança...". (Fls. 02/72) .
Após instauração do procedimento, observou-se que a SETRANS apresentou um projeto para construção ou reforma do estacionamento
localizado no Centro Administrativo.
Foi então requisitado à SETRANS-PI, a apresentação do "projeto de redistribuição arbóreo nos estacionamentos do Centro Administrativo do
Estado do Piauí", tendo sido atendida a determinação ministerial, conforme consta às fls. 78/118.
Ocorre que, ao analisar-se o referido projeto, este Órgão Ministerial entendeu pela necessidade de fazer uma vistoria pessoalmente no local
indicado, para melhor avaliar a proposta. Para tanto, solicitou o apoio do Setor de Perícias do MPPI e recebeu pedido para também acompanhar
a vistoria apresentado pela Deputada Estadual, Tereza Brito, devidamente concedido.
Além disso, antes da vistoria, foi realizada audiência na Promotoria, aos 19 de novembro de 2018, ficando estabelecido o que segue: "... Será
formada comissão técnica... a visita técnica desta comissão acontecerá no dia 23 de novembro deste ano... restrição à retirada de
árvores de grande porte... escolha de local para compensação ambiental na própria área do Centro Administrativo de Teresina, ou, caso
não seja possível, nos seus arredores...". (Fls. 122/123).
Aos 23 de novembro de 2018, realizou-se a visita técnica ao Centro Administrativo com a presença da representante do Ministério Público (24ª
PJ Teresina), acompanhada do Secretário Municipal de Meio Ambiente (OLAVO BRAZ), Teresa Brito, o engenheiro ambiental do Setor de
Perícias do MPPI, técnicos e engenheiros da SETRANS. (Fls. 162/166). Na ocasião, este Órgão Ministerial observou que o projeto apresentado
pela SETRANS, previa a supressão de mais de 100 (cem) indivíduos arbóreos de grande porte e necessários ao ambiente, razões pelas quais,
solicitou ao projetista daquele órgão, a revisão do projeto com as adequações apontadas in loco e necessárias à preservação do meio ambiente.
Para melhor instrução à SETRANS, esta Promotoria solicitou ao Setor de Perícias do MPPI, confecção de Parecer Técnico-Jurídico contendo as
observações apontadas durante a inspeção in loco, e apontando quais e quantos indivíduos arbóreos poderiam ser suprimidos e outros
realocados, preservando-se o maior número possível, especialmente os de grande porte e espécimes protegidos.
Assim, foi apresentado o Parecer Técnico-Jurídico, contendo as seguintes aferições:
"... Estacionamento 01
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Não haverá nenhum tipo de supressão ou transplante de espécime florestal de acordo com o projeto.
Estacionamento 02
Ficou favorável o transplantio da carnaúba 01, tendo em vista o pequeno porte da palmácea.
Favorável a retirada dos indivíduos 12, 13, 14, 16, 24, 25 e 27.
Estacionamento 03
Favorável a retirada dos indivíduos 38, 40 e 41.
Estacionamento 04
Ficou favorável o transplantio dos indivíduos 53, 54, 55 e 57, tendo em vista o pequeno porte dos espécimes.
Favorável a retirada dos indivíduos de bambu e nim/neem seguintes: 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 82, 83,
84, 87, 89, 90, 91 e 94.
No estacionamento 04 foram identificados 02(dois) espécimes que não constam na tabela anexa: um espécime florestal de Carnaúba e
outro espécime não identificado com característica de cajueiro, provavelmente da família Anacardiaceae. Amos devem permanecer no
local.
Estacionamento 05
Não favorável a nenhum tipo de supressão ou transplante de espécie florestal.
Estacionamento 06
Não favorável a nenhum tipo de supressão ou transplante de espécie florestal.
Estacionamento 07
Não haverá nenhum tipo de supressão ou transplante de espécie florestal de acordo com o projeto
Praça de Esportes
Favorável a retirada de todos os indivíduos de nim ou neem com a devida compensação em outras áreas
(...)
sugere-se a possibilidade movimentações de transplantio dos espécimes acima mencionados, acompanhado de projeto de
acompanhamento de garantia de vida do espécime florestal após o transplantio e para os espécimes florestais que serão suprimidos a
sua devida compensação ambiental.". (Fls. 173/181).
Vale ressaltar que antes da vistoria realizada a pedido desta Promotoria de Justiça e do Parecer Técnico-Jurídico, estavam previstas a supressão
de 110 (cento e dez) árvores e a poda de 05 (cinco) espécimes.
Foi juntado aos autos o Termo de Compensação Ambiental SEMAM 20/2018, firmado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAM e a Secretaria de Transportes do Piauí - SETRANS, na qual se comprometeu em doar 190 espécies arbóreas. (Fls. 167/172).
Foram expedidas as Recomendações Administrativas nº 09/2018 à SEMAM e nº 10/2018 à SETRANS para se seguissem alguns parâmetros
recomendados por este Órgão Ministerial, conforme apresentado nas fls. 183/192.
Em resposta à Recomendação Administrativa nº 10/2018, a SETRANS, encaminhou, o novo projeto de Reforma e Ampliação do
Estacionamento do Centro Administrativo de Teresina . (Fls.201/241).
Com a apresentação do novo projeto pela STRANS-PI, o CAOMA analisou os documentos, apresentando a seguinte conclusão: "...entende-se
que... coaduna-se às diretrizes sugeridas pelo setor técnico do Ministério Público, e corroborada por este Centro de Apoio... a proposta
de compensação ambiental atende, em análise preliminar (visto que deverá ser confirmada a sua pertinência pelo órgão ambiental
municipal), ao direito ao ambiente ecologicamente equilibrado...". (Fls. 246/250).
O DER/PI encaminhou por meio do Ofício º 679/2019, aos 29 de outubro de 2019, contendo a exposição dos motivos e justificativa para obtenção
da autorização de supressão vegetal a ser expedida pela SEMAM. (Fls. 126/140).
Foi expedida a Recomendação Administrativa nº 04/2019 ao SETRANS-PI, recomendando que: "... abstenha-se de retirar indivíduos arbóreos de
médio e grande porte... somente proceda a atividade de supressão ou poda da vegetação de porte arbóreo caso obtenha previamente
autorização a ser expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Teresina; Realize a compensação ambiental...
apresente e execute projeto de acompanhamento e garantia de vida dos espécimes...". (Fls. 252/255)
Por meio do Ofício nº177/2019 encaminhado pela SETRANS o órgão acatou integralmente a Recomendação Administrativa nº 04/2019, se
comprometendo em adotar todas as medidas ali previstas. (Fls. 261).
A SETRANS foi oficiada para que apresentasse comprovação documental quanto ao cumprimento da recomendação supracitada, que através do
ofício nº 104/2020 esclareceu que as devido a paralisação das obras no estacionamento do Centro Administrativo de Teresina o cumpriemento
das deliberações ficaram comprometidas, se comprometeu ainda em realizá-los assim que as obras forem retornadas. (Fls. 268).
Assim, com a finalidade de acompanhar o cumprimento da Recomendação Administrativa nº 04/2019, foi instaurado o Procedimento
Administrativo nº 26/2020, tendo em vista a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que prescreve em seu
artigo 8º que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas ou instituições".
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Municipal nº 2.475/96, em seu artigo 17, elenca as hipóteses em que se admite a supressão/poda de vegetação de porte arbóreo
"Art. 17 - A autorizacäo para supressäo ou poda de vegetacäo de porte arbóreo poderä ocorrer ainda. nas seguintes circunstäncias:
I -Quando testado fitossanitário da árvore ou palmeira justificar;
II - Quando a árvore ou palmeira ou partes destas, apresentar riscos iminente de queda;
III - quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio público ou privado;
IV - Quando a ärvore ou palmeira for especificada para um local' sem; a devida compatibilização com o espaço e/ou equipamentos urbanos."
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
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Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000095-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Inexistência de irregularidade. Estação de tratamento funcionando de forma regular.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 09 de julho de 2013, ou seja, em trâmite há quase sete anos, por meio da Portaria nº
13/2013 (Fls. 02/04), com a finalidade de apurar a regularidade de funcionamento da lagoa de estabilização do bairro Ininga, zona leste desta
Capital.
Acostou-se documentação relativa aos autos, e expediu-se ofício
O procedimento foi instaurado após registro de reclamação sobre o mau cheiro das lagoas de estabilização, alegando ainda o reclamante que "...
a prefeitura errou em permitir a construção da estação naquele local ou permitir que ela funcione sem a devida manutenção....". (Fls. 06).
Aos 09 de julho de 2013, foi requisitado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e à AGESPISA vistoria no local, com a elaboração de laudo circunstanciado, contendo informações acerca do
licenciamento ambiental da lagoa de estabilização em contento. (Fls. 06/11).
A Gerência de Meio Ambiente - GMA da SEMAM, apresentou resposta aos 05 de agosto de 2013, informando que "... não foi constatado nenhum
mau cheiro no entorno como também no próprio reservatório...". (Fls.14).
A AGESPISA apresentou , outorga de levantamento de efluentes emitida pela Agência Nacional de Águas - ANA, para lançamento de efluentes
no Rio Poti e a Licença Ambiental da Lagoa de Estabilização. Vide cópia da Resolução nº 90 da ANA, datada de 02 de abril de 2012, que
concede o direito à AGESPISA de "... uso de recursos hídricos para captação de água no Rio Parnaíba e diluição de efluentes tratados no
Rio Parnaíba e no Rio Poti, com as finalidades de abastecimento público e esgotamento sanitário do município de Teresina-PI...".
(Fls.15/20).
A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA apresentou manifestação às folhas 25/27.
Aos 01 de outubro de 2013, foi solicitado pela Rede Ambiental do Piauí - REAPI, investigação no sentido de apurar os danos causados ao
manancial em face do lançamento de efluentes de carros-fossas "... em proporções acima da capacidade de absorção..." da Estação de
Tratamento de Esgotos - ETE/Leste tendo sido requisitadas, aos 21 de outubro de 2013, à AGESPISA e à Agência Municipal de Regulação de
Serviços Públicos de Teresina - ARSETE. (Fls. 28/32)
A AGESPISA, apresentou manifestação aos 08 de fevereiro de 2015, mediante Boletins Analiticos das Estações de Tratamento de Águass de
Teresina, referente ao mês de Dezembro de 2014. (Fls.34/98).
Aos 06 de abril de 2015, a ARSETE enviou o Ofício nº 54/2015, contendo o relatório de fiscalização realizada para verificar a regularidade no
funcionamento da lagoa de estabilização, bem como os relatórios produzidos pelo laboratório da própria ETE nos últimos seis meses. (Fls. 99 e
35/98).
Foi então, realizada audiência aos 15 de abril de 2016, tendo a ARSETE informado que "... foi realizada a fiscalização onde se pode constatar
que já existem dez aeradores funcionando; que o leito de secagem está sendo providenciado para pré-tratamento dos efluentes
despejados na lagoa; que está esperando a conclusão da obra para acompanhar o tratamento e adequação aos padrões legais...". (Fls.
108/111).
Na mesma audiência, a AGESPISA informou que: "... em relação à plataforma de lançamentos, tem atendido às exigências da prefeitura.
Que as providências adotadas (aeradores e lagoa de secagem) irão melhorar substancialmente a situação da lagoa; Que foi fiscalizado
o leito de secagem, faltando apenas as tubulações, sendo necessário apenas alguns dias para que entre em funcionamento...". (Fls.
108/109 e comprovação às fls. 123/150).
Na ocasião restou deliberado que: a) a AGESPISA procedesse à instalação dos seis aeradores restantes na ETE-Leste, no prazo de 30(trinta)
dias; b) a ARSETE procedesse à inspeção para verificar se houve ou não a instalação dos aeradores mencionados na alínea "a"; c) a SEMAM
apresentasse relação contendo os nomes das empresas que coletam os desejos de fossas, enviando para a estação de tratamento leste. (fls.
109/110).
A AGESPISA apresentou documentação acerca das providências adotadas. (Fls. 191/193).
Aos 16 de maio de 2017 a ARSETE apresentou comprovação documental através do Relatório de Fiscalização nº DT.001/2017, resumo
informativo referente a inspeção nas Estações de Tratamento de Esgotos de Teresina (ETE) a saber: ETE do Pirajá, ETE Leste e ETE da Alegria.
(Fls.157/190).
Observa-se nos documentos apresentados que: "... diversas operações e processos são utilizados nas unidades de tratamento de esgoto
para separar os poluentes em suspensão e dissolvidos a água a ser descarregada no corpo receptor, sendo, uma delas, a lagoa de
estabilização, que é usada nas três estações de tratamento de esgoto de Teresina...".
A ARSETE informou ainda que são realizados exames físico-químicos e bacteriológico nos laboratórios da AGESPISA. (Fls. 178/183).
Até o ano de 2017, "...somente cerca de 20% dos efluentes produzidos na capital tem tratamento, onde são tratados em lagoas de estabilização
nas 03(três) estações. Os efluentes são tratados e lançados nos rios Poti e Parnaíba...".
Em relação à ETE que originou este Inquérito Civil Público ora em análise (ETE LESTE), foi realizado a fiscalização e implementadas medidas
para regularização, conforme se verifica no Relatório de fls. 163/169, constando a agência reguladora que a referida ETE possui "... sistema de
gradeamento, desarenação e lagoas de estabilização, sendo uma facultativa e duas lagoas de maturação. Dispõe, ainda, de um
laboratório físico-químico e de um bacteriológico onde são realizadas análises do esgoto...".
A ARSETE, por ocasião da vistoria, fez algumas recomendações À AGESPISA, então responsável pela ETE, constante às fls. 168, dentre as
quais, adoção de providências pertinentes aos caminhões Limpa-fossas, suscitando dúvidas quanto à procedência dos efluentes, sendo
recomendado até 250 litros, contudo a ETE-LESTE talvez receba até 15.000 litros de esgoto dessa natureza, mediante "... 95 caminhões todos
os dias, salvo aos domingos, bem como a espera da liberação para descarregar os caminhões, que fica, estacionados ao lado de uma
Escola/Creche existente na rua que dá acesso à ETE, bem como as residências e condomínios das proximidades. O fato tem causando
reclamações da comunidade, em virtude do mau cheiro e do próprio inconveniente do tráfego de caminhões em uma área residencial.".
Em relação aos caminhões tipo "limpa-fossas", a Prefeitura Municipal de Teresina, através da SEMAM, adotou providências para
regularização e acompanhamento do funcionamento das empresas que prestam o serviço de recolhimento de esgoto sanitário de
sistema fossa sumidouro com utilização de veículos/caminhões limpa-fossa. (Fls. 194).
Conforme documentação apresentada aos 22 de agosto de 2017, as empresas foram identificadas e notificadas pela SEMAM, para que
apresentassem licenças ambientais vigentes, sendo notificadas 44(quarenta e quatro) empresas. (Fls. 195/204).
Além disso, foram realizadas reuniões com as empresas de fossa na ETE Leste e feito levantamento do controle de esgoto recebido via
caminhão limpa-fossa. (Fls. 209/435).
Aos 14 de maio de 2018 (Fls. 465/466), a ARSETE apresentou novo Relatório de Fiscalização nº 001/2018 em DVD-ROM e às fls. 469/506, da
ETE do bairro Ininga (ETE-LESTE), destacando as medidas, possíveis soluções, a seguir:
"... - Estabelecer ROTA de acesso à ETE-Leste, específica para atendero tráfego dos CAMINHOES LIMPA-FOSSAS;
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Sugerir a Rua Jornalista Helder Feitosa como ROTA exclusiva para CAMINHÕES LIMPA-FOSSAS, devendo o Poder Público remover a
vegetação existente e pavimentar essa via pública até o cruzamento da Avenida Raul Lopes (Rotatória do Centro Tecnológico da Universidade
Federal do Piauí);
Implementar imediato Sistema de Controle do Esgoto Bruto, proveniente dos CAMINHÕES LIMPA-FOSSAS, por meio de ENSAIOS
BIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS, para avaliação das características e condições de recebimento desse Esgoto no Sistema de Tratamento;
Modernizar o Sistema de Vazão do Esgoto, a fim de garantir maior precisão operacional ao tratamento;
Finalizar, com necessária urgência, estudo iniciado pela ÁGUAS DE TERESINA, para DRENAGEM DO LODO DECANTADO NAS LAGOAS, vez
que essa operação tem aproximadamente 20 anos e a orientação da Literatura Técnica sugere essa ação..."
No ano de 2017 a administração das ETEs foi repassada à empresa ÁGUAS DE TERESINA, através do Contrato nº 001/2017 (Subconcessão da
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da zona urbana do município de Teresina).
Aos 24 de outubro de 2018, atendendo requisição desta Promotoria, a SEMAM apresentou Laudo Técnico de Vistoria nº 1883/2018, onde
constatou que alguns aeradores estavam em manutenção; o lodo foi retirado e utilizado em estudo de compostagem.
Nova vistoria foi requisitada à ARSETE e esta apresentou Relatório de Fiscalização nº 011/2019 de setembro de 2019 (fls. 535/585), constando
melhorias na ETE-LESTE:
"... - A ETE está devidamente isolada por cerca de arame...
O tratamento preliminar apresenta-se em bom estado de conservação, porém não existe régua para medição de vazão na calha
Parshall, podendo, entretanto, serem utilizados pelo Prestador de Serviço outros meios para medição dessa vazão, a exemplo do
medidor ultrassônico;
Não foi observado na data da fiscalização, presença de odores fétidos significativos, nas instalações da ETE-Leste;
Existe cortina de eucaliptos próximo ao tratamento preliminar, o que consiste em boa prática para evitar a propagação dos odores
fétidos;
As lagoas facultativas apresentam coloração esverdeada, condizente com o esperado;
As lagoas de manutenção, por sua vez, apresentavam alguma retenção de algas próximas à sua entrada, porém, no geral,
apresentavam coloração do efluente mais clarificado em relação ao retido nas demais lagoas de estabilização;
O sobrenadante acumulado nas lagoas é diariamente retirado e acondicionado para posterior enviado para disposição em aterro
sanitário;
Havia formação de espuma no ponto de mistura do efluente tratado ao corpo hídrico receptor. todavia, observou-se significativa
redução nessa formação de espuma em comparação a fiscalizações anteriores;
Quanto aos... da Resolução nº 430/11-CONAMA, não foram observadas inconformidades...."
Foram encontrados alguns pontos críticos no relatório supracitado da ARSETE, quais sejam:
"... - a rota utilizada pelos caminhões limpa-fossas para chegar ao seu ponto.... aponta problemas logísticos...;
- As comportas metálicas ... apresentam-se deterioradas, necessitando de manutenção;
- Existem alguns tanques... estes foram abandonados por não apresentarem resultados operacionais satisfatórios;
- Existia grande quantidade de sólidos em suspensão próximo à entrada da lagoa facultativa, indicando necessidade de limpeza dessa lagoa;
- Existia grande quantidade de vegetação resultante de capina... incorrendo risco de incêndio, principalmente devido às altas temperaturas
atingidas no B-R-O-BRÓ teresinense;
- A lateral leste das lagoas de estabilização carecia de capina..."
Com isso a Águas de Teresina foi oficiada para apresentar esclarecimentos sobre tais pontos, sendo apresentado pela empresa manifestação,
aos 28 de fevereiro de 2020, esclarecendo que foram realizadas diversas melhorias no decorrer do ano de 2019 e que todos os pontos indicados
no relatório foram sanados, apresentando relatório para comprovar, informando que:
"... periodicamente as estruturas da estação passam por recuperação e melhorias a fim de garantir tanto a segurança quanto a manutenção do
patrimônio...
iniciou-se no último bimestre de 2019 uma obra de melhoria da estação onde foi contemplado, além da ampliação laboratório e de itens que
garantem a segurança da estação, a recuperação de tampas e estruturas que compõe o sistema de recebimento de caminhões limpa-fossa e os
leitos de secagem de lodo (imagens comprobatórias)
No que diz respeito aos tanques de secagem de lodo os mesmos foram recuperados e encontram-se a disposição para utilização tanto para o
seu fim proposto, todavia essa utilização hoje não se faz imprescindível para a operação da lagoa, uma vez que a mesma ainda nao necessita de
uma remoção emergencial do lodo.
As lagoas da estação de tratamento são monitoradas diuturnamente com procedimentos de remoção de sólidos suspensos e bancos de areia
sendo realizados periodicamente ou conforme demanda... em períodos de B-R-O-BRÓ quando a vazão na estação diminui consideravelmente
(em consequência do fim do período chuvoso) é comum termos evidenciado pontos de acúmulo de lodo (naturais do processo de tratamento de
esgoto) ou de bancos de areias (que são removidos pela equipe operacional) principalmente nas bordas da lagoa...
Os processos de roço também são feitos periodicamente, sendo intensificados em momentos proximo ao B-R-O-BRÓ para evitar o surgimento de
focos de incêndio. Todo material é removido... e posteriormente destinação para aterro sanitário...
apesar de termos tido foco de incêndio nas vizinhanças da ETE-Leste (tendo os bombeiros sido acionados inclusive pela equipe operacional)
nenhum atingiu ou se iniciou dentro da estação.". (Fls. 587/596).
Pode-se observar que os óbices existentes foram solucionados pela empresa Águas de Teresina, estando assim a ETE LESTE com
funcionamento de forma regular, sendo sanado então a motivo que iniciou este procedimento.
Assim, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que ensejaram a
instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de
outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a finalização
do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulamentada por meio do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
A Lei Municipal nº 3.284/2004, dispõe sobre a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de
Teresina:
"Art.16. O prestador de serviço de esgotamento sanitário tem direito e o dever de controlar as condições físicas, químicas e bioquímicas dos
esgotos lançados nas redes coletoras e obrigação de controlar as condições físicas, químicas, químicas e bacteriológicas dos efluentes lançados
direta ou indiretamente nos cursos de águas naturais, bem como os lodos resultantes do tratamento de água e dos esgotos, aqui incluídos os
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lodos gerados pelas fossas, antes de sua disposição final, de modo a cumprira leagislação municipal, estadual e federal aplicavel"
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 02 de Abril de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000039-172/2016(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Conclusão das obras - Construção licenciada e regular.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 07 de abril de 2016, mediante Portaria nº 64/2016 (Fls. 02/03), a fim de apurar possíveis
danos ambientais ocasionados pela obra de alargamento da Ponte Wall Ferraz, que liga as zonas sul e leste de Teresina, sob responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Teresina, a qual estaria realizando supressão de indivíduos arbóreos pertencentes à Área de Preservação Permanente
(APP).
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Verifica-se ofícios requisitórios aos órgãos competentes, quais sejam Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM e Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, solicitando
realização de vistoria, in loco, com o intuito de verificar se o empreendimento encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP). (Fls.
05/07).
Em atendimento à requisição ministerial, foi apresentado aos 06/05/2016, o Relatório de Vistoria Técnica nº 94/2016, pelo Setor de Perícias e
Pareceres Técnicos do MPPI, informando que "... existiu intervenção na APP de maneira inadequada...", que "... a regularização ambiental será
admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária...", e sugeriu à este Órgão Ministerial "... solicitar cópia da Planta de
Situação ESCALA com as respectivas distâncias entre os pontos mais próximos das supressões vegetais para a implantação das vias que ligam
a ponte em relação às margens do Rio...". (sic) (Fls. 10/28).
Em prosseguimento, foi apresentada resposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, através do Ofício nº
171/2016, informando que "... A obra da Via Marginal Sul encontra-se licenciada pela Secretaria onde a mesma teve autorização emitida para a
supressão da vegetação de porte arbóreo existente no local onde a via está sendo construída..., Ressalto que a referida obra é de utilidade
pública o qual, a intervenção na área de APP está de acordo com a Resolução CONAMA nº 369/2006...", e ainda que "... A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM estará realizando vistoria técnica no local para averiguar se os condicionantes estabelecidos
nos documentos emitidos estão sendo cumpridos e se o restante da Área de Proteção Permanente - APP (fora da área de construção) está
sendo mantida nas suas condições naturais...". (sic) (Fls. 31/32).
Foi apresentado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, aos 14/06/2016, o Ofício nº 466/2016
informando que os empreendimentos e atividades das obras viárias da Ponte Wall Ferraz são licenciados e autorizados,
ambientalmente, por um único ente federativo, sendo neste caso, competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAM. (Fls. 34/36).
Aos 11/05/2018 foi apresentado Laudo Técnico de Vistoria nº 1153/2018, informando em parecer conclusivo que "... Diante do que foi exposto,
podemos concluir que, de fato, houve supressão de indivíduos arbóreos em área de preservação permanente (APP), e que desta ação não houve
compensação ambiental. Solicitamos, portanto, um parecer técnico da Procuradoria Geral do Município de Teresina - PI (PGM - PI), sobre a
necessidade ou não do devida compensação apontada pela demanda ministerial.". (sic) (Fls. 55/60).
Verifica-se expedição do Ofício nº 392/2019 ao Procurador Geral do Município, solicitando informações acerca da necessidade ou não da devida
compensação ambiental, sendo este respondido através do Ofício nº 20/2019, informando que "... houve Manifestação Técnica Controle Interno
da SEMAM nº 004/2017 sobre a resposta da realização de compensação ambiental da referida obra, no sentido de que a intervenção no local da
vegetação de porte arbóreo ficou restrita somente na área de construção da avenida...". (sic) (Fls. 67/68).
Foi informado ainda, por meio do Ofício nº 128/2019 apresentado pela Procuradoria Geral do Município - PGM encaminhando relatório que
informa em seu parecer conclusivo que "... Ante o exposto, entende-se que, de fato, considerando os aspectos técnicos que envolvem a
compensação ambiental, esta não seria viável, pelo fato de o empreendimento não se enquadrar como de significativo impacto
ambiental, motivo pelo qual se corrobora o entendimento técnico da SEMAM...". (sic) (Fls. 73/77).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Ponte é uma construção que permite interligar ao mesmo nível, pontos não acessíveis separados por rios, vales, ou outros obstáculos naturais ou
artificiais, sendo construídas para permitirem a passagem sobre o obstáculo a transpor, de pessoas, automóveis, comboios, canalizações ou
condutas de água.
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
A Lei Nº 12651/2012, conhecida como Novo Código Florestal dispõe sobre as hipóteses de intervenção em Área de Preservação Permanente,
quais sejam:
Art. 08- A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
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pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei.
A Lei 13.425/2017, que cria novas normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público,
entra em vigor em setembro deste ano. O texto foi sancionado com vetos pelo presidente da República, Michel Temer, e publicado na edição
Diário Oficial da União do dia 31/03.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000095-172/2018 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Necessidade de Licitação. Instauração de P.A. para acompanhamento.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 25 de novembro de 2014, mediante Portaria nº 020/2014 (Fls. 04/05), tendo sido herdado da
49ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar eventual paralisação de obra em galeria no Conjunto Murilo Resende, bairro Ilhotas, nesta Capital,
através de declaração prestada pela Sra. Lilian Rodrigues de Oliveira e o Sr. Antonio Francisco Camilo de Sousa.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta termo de declarações datado de 27/06/2014, oportunidade em que a Sra. Lilian Rodrigues informou que "... foi na SDU/Centro-Norte , que
recebeu um acordo para ocupar uma parte do terreno, uma vez que o imóvel não tem registro; que gostaria de regularizar a outra parte do terreno
que não possui documentação...", ocasião em que também foi ouvido o Sr. Antonio Francisco, o qual informou que "... quando o Firmino assumiu
a prefeitura prometeu realizar as obras atrasadas do orçamento popular; que esta rua foi incluída como prioridade para realizar o projeto da
galeria; que esta galeria interfere nas invasões que existem no local; que as invasões ainda não foram legalizadas...". (sic) (Fls. 06/09).
Foi requisitado à SDU/Centro-Norte através do Ofício nº 546/2014, e ao Instituto de Terras do Piauí - INTERPI através do Ofício nº 545/2014,
informações acerca da construção da galeria no Conjunto Murilo Resende, bem como sobre o andamento das obras e se a referida construção
está contemplada no planejamento orçamentário do município de Teresina. (Fls. 10/11).
Em atendimento à requisição ministerial, o INTERPI informou através do Ofício nº 600/2014 que "... não existe nenhum processo em tramitação
neste órgão, referente a regularização fundiária do Conjunto Murilo Resende ou áreas no entorno do referido Conjunto...". (sic) (Fls. 13).
Foi apresentado pela SDU/Centro-Norte o Ofício nº 219/2013, encaminhando relatório de vistoria informando que "... A área em questão de
propriedade da ADH, localizada no residencial Murilo Resende, é destinada à construção de galeria e praça. Ocorre que algumas pessoas da
região, insistem em ocupar iniciando construções irregulares e aterrando o mesmo...", informou ainda que "... os fiscais estão monitorando o local
e por diversas vezes houve a necessidade de retirar cercas de arame farpado de modo a evitar qualquer tipo de construção irregular e
aterramento do esgoto...". (sic) (Fls. 27/30).
Verifica-se Relatório de Vistoria Técnica nº 104/2017, apresentado pelo Setor de Perícias e Pareceres do MPPI, informando que foi verificado
durante a vistoria no local, a inexistência de obra/atividade de construção de galeria subterrânea. Notou-se que, no local onde parece ser o final
da galeria, as obras encontravam-se inacabadas. (Fls. 73).
Foi informado ainda no relatório supracitado, em seu parecer conclusivo que "... pode-se inferir que ainda falta concluir o trecho final da drenagem
está comprometendo a integridade da própria galeria, assim como da rodovia acima dela...". (sic) (Fls. 67/74).
Foi expedido ofício requisitório à SDU/Centro-Norte, tendo sido este respondido através do Ofício nº 719/2018, informando que "... sendo
constatada que a mesma foi retomada pela SDU/Sul, órgão executor da obra, e que as pendências apontadas no relatório da
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público-PI, em 08/08/2017, já foram sanadas, uma vez que foi concluída a
colocação dos tubos e a pavimentação da via está em fase de conclusão...". (sic) (Fls. 83/87).
Compulsando os autos, verificou-se, conforme a resposta e anexos fotográficos apresentados pelo órgãos competentes pela execução da obra,
as Superintendências de Desenvolvimento Urbano - Sul e Centro-Norte, a não conclusão da obra de pavimentação da via, sendo determinado
por este órgão ministerial, a requisição de comprovação de conclusão da obra, através do Ofício nº 339/2019. (Fls. 92).
Em atendimento à solicitação ministerial, foi apresentado o Ofício nº 1.369/2019 pela SDU/Centro-Norte, informando que "... foi solicitada a
demolição da construção irregular do muro que está impedindo a continuação natural das águas...". A Gerência de Controle de
Fiscalização informou que "... o referido muro foi derrubado pela segunda vez no local no qual seria realizada a rua, conforme registros
fotográficos...". (Fls. 107).
Informou ainda no ofício supracitado que os serviços que serão realizados para a continuação da obra após a demolição do muro serão as
seguintes: limpeza da área de acesso, execução de terraplanagem da área de acesso até a última residência, execução da rua de acesso, com
continuidade de parte do canal, pois a referida área foi reduzida devido invasão irregular e, portanto, será feito um estudo da execução de uma
galeria e/ou continuidade do canal, razão pela qual todas as casas irregulares que estão em suas proximidades serão notificadas para não fechar
e/ou reduzir ainda mais sua abertura. (Fls. 107).
Considerando que, em razão da necessidade de realização desses serviços e ainda por ser necessária uma ação conjunta entre Gerência de
Obras e Serviços, Gerência de Controle e Fiscalização e a Gerência de Serviços Urbano, a SDU/Centro-Norte estima um período de 12 (doze)
meses para a efetiva resolução da situação narrada, pois será necessária realização de licitação e execução de projeto da obra.
Desta forma, nota-se ser o objeto da instauração do presente procedimento, passível de acompanhamento mediante Procedimento
Administrativo, de acordo com a Resolução nº 174/2017-CNMP, tendo em vista a necessidade de realização de licitação e inclusão do projeto
supracitado na LOA e no Plano Plurianual do Município de Teresina/PI, o que demanda tempo e recursos.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
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Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
A drenagem subterrânea tem o objetivo de captar essas águas antes delas interceptarem o piso da garagem e conduzi-las para o sistema de
drenagem urbano. Essa solução além de ser economicamente mais viável resulta em menores possibilidade de patologias e maior facilidade de
eventuais manutenções.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 25 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000296-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
POLUIÇÃO SONORA - INEXISTÊNCIA.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000296-172/2015 instaurado aos 10 de setembro de 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, por meio
da Portaria nº 60/2014, instaurado com o escopo de apurar suposta ocorrência de poluição sonora decorrente das atividades do empreendimento
"Chapa Quente", localizada na Quadra 15, Planalto Uruguai, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Em atendimento à solicitação deste Órgão Ministerial, foi informado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - STRANS, que
conforme fiscalização realizada não foi constatada a presença de veículos com som automotivo (fls. 54).
Aos 09 de agosto de 2014 a Gerência de Vigilância Sanitária - GEVISA, realizou fiscalização no estabelecimento, procedendo com as seguintes
determinações: "providenciar a licença sanitária, estruturar fisicamente o local com forro no teto, piso e parede com revestimento cerâmico, e
implantação das boas praticas para serviço de alimentação" (fls.56)
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, após realizar vistoria no empreendimento, enviou relatório ambiental a
esta Promotoria de Justiça informando o que segue "... o mesmo fornece bebidas e alimentos diversos aos clientes, sendo que o mesmo
informou também que não fornece bebidas as pessoas que queiram utilizar carro de som e assim conforme vistoria observou-se que no dia da
vistoria apenas existia a presença de consumidores de bebidas sem a presença no mommeto de som ou outro tipo de fonte sonora que estivesse
acima do permitido." (Fls. 59)
Aos 10 de dezembro de 2015 foi realizada Recomendação para que a SEMAM e a GEVISA exercessem o "poder de polícia, interditando as
atividades de "Chapa Quente"... tendo em vista as diversas irregularidades de funcionamento ..." (Fls. 86/89).
Aos 22 de agosto de 2018 o proprietário do estabelecimento prestou Termo de Declarações e Compromisso em que se comprometeu a " ...
retornará as suas atividades ... sem utilização de nenhum aparelho que faça poluição sonora ... se obriga em adotar medidas para que não haja
presença de veículos com som automotivo nas dependências do estabelecimento..." (Fls. 166/168).
Foi apresentado pelo proprietário do empreendimento "Chapa Quente" o Alvará de Localização e Funcionamento, Protocolo de Renovação da
Licença Ambiental e Sanitária e Atestado de Regularidade expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar. (Fls. 170/173 e 179).
A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente cumprindo requisição ministerial, realizou vistoria no estabelecimento investigado, constatando que
não havia som no local, apenas movimento de carros e pessoas, por ocasião da vistoria.
Assim, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento exauriu-se, vez que, segundo vistoria, não existe poluição sonora no
local e não há outras diligências a realizar.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Nos termos do Art. 3º, III da Lei Municipal nº 3.508/2006, verbis:
"Art. 3º: Para os efeitos desta Lei os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimento ou atividades
residênciais, comerciais, de serviço, institucionais, industrais ou especiais, públicas ou privadas, assim como em veículos automotores
obedecerão aos seguintes níveis conforme as zonas:
III - Nas Zonas Msitas:
a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno;
b) 50 dB ( cinquenta decibéis) vespertino;
55 dB ( cinquenta e cinco decibéis) noturno."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
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"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 24 de Julho de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000143-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000143-172/2019 instaurado aos 09 de outubro de 2019, mediante Portaria nº 163/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado INTERMED 2019, realizado no Parque Meus Filhos, localizado na Av. Raul Lopes,
2355, bairro Noivos nos dias 12 e 13, e no dia 14 ocorrerá no Bosque da MOON, localizado na Av. Raul Lopes, n° 2757, bairro Ininga, das
21h00min às 03h00min, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Representante da BLR PRODUÇÕES, aos 10 de outubro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
32/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ambiental e urbanística, a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material. (Fls. 07/09).
Em cumprimento as Cláusulas Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SEMAM. (Fls.
67 e 69).
A título de compensação ambiental e urbanística (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material, tal compromisso
ainda foi cumprido satisfatoriamente pela parte.
Não foi juntada a documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à Cláusula
Segunda do TAC, bem como não foi juntada comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SDU.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 004/2020, no SIMP n° 000041-172/2020, com o fito de acompanhar o
cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 32/2019. (Fl. 70).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
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devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000146-172/2016 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
FLUXO INTENSO DE VEÍCULOS. RISCO DE ACIDENTE. NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 02 de dezembro de 2014, mediante Portaria nº 85/2016, no qual esta promotoria de justiça
tomou conhecimento por meio de reclamação, que na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 8536, Todos os Santos, Teresina-PI, encontra-se
sendo realizada a construção de um condomínio residencial e, por essa razão, houve aumento no fluxo de veículos, causando risco aos
moradores vizinhos.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expendidos.
Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, realizou-se audiência, na qual compareceram o representante da Superintendência Municipal de
Transportes e Trânsitos, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os representantes da Comunidade.
Na oportunidade, a STRANS se comprometeu, no prazo 15 (quinze) dias, a elaborar o projeto de sinalização da via mencionada e apresentar ao
setor de execução que é a Gerência de Engenharia e, portanto, restou deliberado: a) que oficiasse o ENTRACOL, dando-lhe conhecimento das
reclamações da comunidade para adotar providências; b) que expedisse Recomendação à STRANS para que atenda de imediato os clamores da
sociedade, tendo em vista o risco a vida das pessoas que residem naquela região.
Às Fls. 21, a ENTRACOL apresentou manifestação informando a esta promotoria de justiça que reforçaria junto a seus funcionários e prepostos
as orientações
relativas aos cuidados no trânsito, sobretudo no que se refere aos limites de velocidades na região sob discussão.
Ato contínuo, às Fls. 27/31, a STRANS juntou, nos autos, manifestação informando que foi realizada a implantação da sinalização horizontal
(pintura) e sinalização vertical (placas) com o limite de velocidade de 40 km/h, bem como que estaria sendo avaliado o uso de radar para
fiscalização da velocidade.
Em virtude das informações prestadas pela STRANS e ENTRACOL, em despacho de fls. 33, fora determinada a notificação do reclamante para
que informasse se as reclamações persistiam, motivo pelo qual o Sr. Francisco Florêncio de Sousa Junior informou que apesar da sinalização
realizada pela STRANS no local, a situação ainda não havia sido resolvida, já que ônibus e carros continuavam trafegando em alta velocidade,
ocasionando risco aos pedestres e moradores da região, e que, portanto, a única solução seria a implantação de tartarugas ou lombada na via
como forma de forçar a redução de velocidade pelos motoristas que ali trafegavam.
Às Fls. 37, determinou-se, por meio de despacho, que fosse expedido ofício a STRANS para que informasse sobre a possibilidade de afixação de
radar para fiscalização eletrônica. Empós, o Sr. Carlos Augusto Silva compareceu a este orgão ministerial para informar que, em que pese a
sinalização implantada no local, isso não foi suficiente para a solução da reclamação, e para isso seria necessária a fixação de tartarugas na via
ou de redutor de velocidade, em razão da grande iminência de acidentes naquela região.
Apesar do ofício expedido (Fls. 39), a STRANS não apresentou as informações conforme determinado no despacho retromencionado, razão pela
qual designou-se audiência para o dia 7 de junho de 2017, a fim de que fossem apresentadas as informações requisitadas no ofício de Fls. 39.
Às Fls. 42/62, a STRANS apresentou a esta promotoria de justiça o Relatório da Operação de Radar Estático para vertificação de fluxo e
velocidade na Rua Nossa Senhora
da Conceição, no qual concluiu-se que o local apresentava baixo fluxo de veículos, bem como que a velocidade 85 Percentil, segundo este
monitoramento, foi de 32km/h.
Ademais, fora certificado o cancelamento da audiência marcada para o dia 7.07.2017, tendo em vista a substituição de promotoras nesta
promotoria de justiça. Por meio de despacho (Fls. 67), determinou-se a expedição de ofício a STRANS para que informasse acerca da viabilidade
para a implantação de lombada na via, haja vista que o problema ainda persistia. Às Fls. 69/80, a STRANS informou que foi realizado o Estudo
técnico, conforme a Resolução nº 600/2016 do CONTRAN, e, por isso, estariam encaminhando Ofício à SDU/Sudeste, solicitando a construção
da lombrada.
Às Fls. 83/84 o presente Procedimento Preparatório foi convertido em Inquérito Civil Público, em vista da imprescindível necessidade de
conclusão das diligências essenciais ao desfecho do caso.
Para mais, fora requisitado (Fls. 91/92), à SDU-SUDESTE, informações sobre a efetiva construção da lombada, inclusive com o cronograma de
execução, oportunidade na qual esta esclareceu que não é o órgão responsável pelo gerenciamento do trânsito e tráfego, e, portanto, não
existiria previsão orçamentária para despesas desta natureza.
Por meio do despacho de Fls. 100, foi determinado a expedição de ofício à SEMDUH para que informasse a respeito da efetiva construção da
lombada, bem como acerca do cronograma de execução.
Outrossim, fora certificado, nos autos, que após contato realizado ao reclamante. Sr. Francisco Florêncio de Sousa Júnior, esse informou que a
lombada havia sido construída, todavia, desgastou-se com o tempo e praticamente não existiria mais. Em virtude dessa informação, foi
determinada a expedição de ofício à STRANS (Fls. 103), por meio de despacho (Fls.102), a fim de que fosse solicitado a adoção de providências
cabíveis e efetivas para a prevenção de acidentes no local.
Nesse sentido, a STRANS, informou a realização de vistoria no local, o que restou constatado que a lombada não apresentava medidas em
conformidade com a resolução nº 600 do CONTRAM, motivo pelo qual anexou croqui com as dimensões adequadas (Fls.104/106).
Às Fls. 107/109, fora prorrogado o prazo para conclusão do presente procedimento ante a imprescindibilidade da continuidade das investigações
objeto destes autos.
Outrossim, por meio de despacho (Fls. 110), determinou-se a expedição de Recomendação Administrativa ao Município de Teresina e a
STRANS, razão pela qual foi expedida a Recomendação Administrativa nº 08/2019 que recomendou:
I - QUE apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cronograma para a implantação de sinalização horizontal (pintura), sinalização vertical (placas) e
ondulação transversal (lombada) na Rua Nossa Senhora da Conceição, Bairro Todos os Santos, para que, atendendo ao que determina na
Resolução nº 600 CONTRAN, solucione o problema do fluxo intenso de carros trafegando em alta velocidade, já que, a ultrapassagem do limite
de velocidade da via por veículos gera risco de acidente aos motoristas e aos moradores da região, sendo que esta se trata de uma zona
residencial
II - QUE, inicie, contiguamente, a obra de implantação da ondulação transversal (lombada), implantação de sinalização horizontal (pintura) e
sinalização vertical (placas) adequadas, Rua Nossa Senhora da Conceição, Bairro Todos os Santos, para que, atendendo ao que determina na
Resolução nº 600 CONTRAN;
Nessa perspectiva, a STRANS apresentou manifestação (Fls. 117/121) informando que realizou vistoria no local, e que verificou que fora
realizado reforço na sinalização vertical, bem como estudo técnico e projeto conforme a Resolução 600 do CONTRAN. Diante das patologias
verificadas, constatou-se que a lombada deve ser corrigida pela SDU/Sudeste, e que essa obra seria iniciada em até 30 (trinta) dias.
Em despacho de Fls. 123, determinou-se a expedição de ofício (Fls.124/125) à STRANS e a SDU/Sudeste, a fim de solicitar informações acerca
do efetivo cumprimento da Recomendação nº 08/2019.
Assim, a STRANS, conforme consta nas Fls.126/129, apresentou manifestação informando que a solicitação foi atendida em outubro de 2019,
qual seja a implantação de ondulação transversal, sinalização horizontal e sinalização vertical, anexando, ainda, documentação comprobatória
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fotográfica.
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, implantar medidas que reduzissem a
velocidade dos veículos que trafegam na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 8536, Todos os Santos, de modo a diminuir os riscos de
acidentes neste local.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas
apontados, competência essa afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
Considerando que Urbanismo é uma ciência humana, multidisciplinar, relacionada ao estudo, regulação, controle e planejamento de cidades,
tendo como essência o estudo das relações entre o espaço e a sociedade que nele vive, sendo responsável pelo planejamento e a organização
das cidades, questão inerente ao desenvolvimento do ser humano.
É fato inconteste que a redução da velocidade diminui os ruídos e a emissão de poluentes no ar, isso sem considerar, ainda, outros ganhos,
como a menor probabilidade de perda do controle do veículo, maior tempo para reconhecimento dos perigos e maior chance efetiva de evitar
colisões, razão pela qual há, inclusive, a Resolução 38/98 do CONTRAN que disciplina os padrões e critérios para a instalação de ondulações
transversais e sonorizadores nas vias públicas, como forma de criar e adaptar ambientes mais seguros no trânsito.
De acordo com o Manual de Segurança Viária publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2008, os pedestres, ciclistas e
motociclistas são agentes vulneráveis e têm suas chances de sobrevivência reduzidas quando são atropelados ou colidem com um carro em
velocidade igual ou superior a 50 km/h. Vê-se, pois, a necessidade
de se estabelecer uma cidade segura, principalmente, no trânsito a todos que de alguma forma estão inseridos neste espaço.
Além disso, o fluxo mobilístico de uma cidade depende da organização do espaço na qual ela foi criada, tendo em vista que a falta de
planejamento urbano compromete o fluxo de automóveis em uma via, aumentando o tempo do percurso e oferecendo risco a aos que ali
transitam.
É nesse sentido que a lei 10.257/2001 estabelece diretrizes gerais de políticas urbanas, dentre as quais, normas com o objetivo de ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Além disso, dispõe nossa carta magna, em seu art. 225, caput, que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. "
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. "
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 04 de setembro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000273-172/2015 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO ABANDONADA. ABERTURA DE P. A. - ACOMPANHAR O CUMRPRIMENTO DO
TAC 044/2020.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 15 de janeiro de 2015, mediante Portaria nº 03/2015, no qual esta Promotoria de Justiça
tomou conhecimento da notícia de prédio mal conservado, sob o risco de cair, localizado na Rua das Tulipas, nº 745, Bairro Jóquei.
A Sra. Ana Emília Gonçalves do Lago Pires apresentou manifestação escrita a este Órgão Ministerial, com a finalidade de nos dar conhecimento
da obra iniciada e paralisada, de responsabilidade da Construtora Decta, a qual vinha causando transtornos a sua casa e sua família, tendo em
vista que mora ao lado da referida obra
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expendidos.
Em 03 de março de 2015, conforme Fls. 14, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, informou, a esta Promotoria de
Justiça, que o objeto deste procedimento trata-se do início de uma obra que se encontra paralisada há algum tempo, não sendo localizado os
verdadeiros responsáveis.
Por meio da Portaria nº 61/2015, o presente Procedimento fora convertido em Inquérito Civil Público, em vista da imprescindível necessidade de
conclusão das diligências essenciais ao desfecho do caso.
Às fls. 23, expediu-se ofício à SDU/Leste, a fim de solicitar informações acerca da continuidade na paralisação da referida obra ou não, motivo
pelo qual nos foi informado (Fls.24/26) que a obra em questão continuava paralisada, e que, por questão de segurança, fora notificada e autuada
para proceder com as correções quanto ao desmoronamento e limpeza interna do local.
Aos 15 de março de 2016, expediu-se ofício à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, solicitando a elaboração de Laudo técnico com o
objetivo de avaliar a segurança da obra, bem como as consequências advindas da sua paralisação, inclusive sob o aspecto de risco a integridade
física e saúde da população, apresentando as possíveis soluções.
Assim, em 14 de abril de 2016, a Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, encaminhou a esta Promotoria de Justiça o Relatório
de Vistoria nº 81/2016 (Fls. 30/32), no qual constatou-se:
"A obra encontra-se cercada e fechada, não foi possível a vistoria interna, pois não havia ninguém no local.
Conforme fotos abaixo é notória a paralisação das atividades da obra, a qual entre outras consequências advindas da sua paralisação
representam risco para a população por se tornarem pontos convergentes de proliferação de vetores de doenças e amparo para a marginalidade.
Em caso real de necessidade a integridade física e a saúde da população a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil devem ser acionadas, pois estas
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possuem poder de polícia para adentrar o recinto. (sic)"
Ademais, em virtude de ofício expedido ao 2º Tabelionato de notas e registro de Imóveis de Teresina-PI, este informou que após buscas em seus
arquivos, o registro de uma casa residencial, situada nas Ruas Tulipas/Rua das Orquídeas, nº 745, Bairro Jockey Club, encontrava-se
devidamente matriculado sob nº 52.972, à ficha 01, do livro 02, de propriedade de SPE TIJUCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (Fls. 34).
Em audiência realizada aos 23 de agosto de 2016, compareceram a Sra. Ana Emília, ora reclamante, o Sr. Roberval Gomes, representante da
SDU/Leste, O Sr. Guilherme, representante da Construtora Decta, e a Sra. Danielly Zilma, representante da Gevisa.
Na oportunidade restou deliberado: 1) que oficiasse o setor de Pericias e Pareceres do MPPI para que elaborasse parecer técnico no sentido de
resolver o problema da água que brota do subsolo do referido canteiro de obras e provável infiltração dos imóveis circunvizinhos, verificando a
possibilidade, como solução, da construção por parte da empresa reclamada de uma cortina de concreto, bem como da finalização de piso no
subsolo; 2) que oficiasse ao CREA-PI para que elaborasse parecer técnico no sentido de resolver o problema da água que brota do subsolo.
E, ainda, que: 3) oficiasse a SDU-Leste, em virtude de descumprimento do Código de Postura Municipal, para que elabore parecer técnico no
sentido de resolver o problema da água que brota do subsolo do referido canteiro de obras e provável infiltração dos imóveis circunvizinhos,
verificando a possibilidade, como solução, da construção por parte da empresa reclamada de uma cortina de concreto, bem como da finalização
de piso no subsolo; 4) deliberou-se, como questão avaliativa do problema, que a empresa demandada, por meio de seu representante, tome
todas as providências necessárias para contenção da água do lençol freático que emerge, com utilização inclusive das bombas submersas.
Por fim, deliberou-se: 5) como questão paliativa do problema, que a empresa demandada, por meio de seu representante, providenciasse a
retirada de todos os bens/pertences existentes na obra e atualmente não utilizados, bem como efetivasse a derrubada dos barracões e limpeza
geral do canteiro; 6) que a empresa providenciasse a nomeação de pessoa que diariamente deveria visitar o local para ações de prevenção e
combate ao vandalismo e violação de propriedade já existentes no referido local. (Fls.50/52).
Em cumprimento ao deliberado em audiência, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí informou que "(...)não tem atribuições e
competência legal para a emissão de laudo técnico, vistoria, perícia, avaliação e parecer técnico, sendo competente para este mister todos os
profissionais habilitados e vinculado à engenharia, agronomia e modalidades afins nas suas respectivas áreas, como também os profissionais
associados ao IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Piauí(...) (sic)"
Aos 30 dias de janeiro de 2018, a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos encaminhou a esta Promotoria de Justiça o Relatório de
Vistoria técnica nº 04/2018, no qual obteve como considerações finais:
"Podem ser adotadas medidas emergenciais e paliativas para mitigar o problema enquanto não são realizadas medidas definitivas. Medidas
EMergenciais - proceder com a limpeza e manutenção do canteiro de obra com esgotamento periódico da água que se acumula, capina, retirada
do material da obra, proteção do solo escavado contra intempéries para conservação da integridade das residências circunvizinhas. Medidas
definitivas - rebaixamento do lençol freático, drenagem para evitar a contribuição de águas provenientes das chuvas e a proteção do solo já
escavado contra erosão. Cabe a empresa adotar o método executivo mais viável para solucionar os problemas relatados. Essas medidas
certamente devem constar nos projetos executivos da obra, entretanto por motivos externos as atividades foram paralisadas precocemente e
essas medidas não puderam ser finalizadas. (sic)"
Outrossim, em 18 de maio de 2018, a irmã da reclamante Ana Emília Gonçalves do Lago entrou em contato com este órgão ministerial,
esclarecendo que, em virtude da obra inacabada da empresa Decta Engenharia, o muro localizado no fundo da sua casa não resistiu e desabou.
Por conta disso, sua residência ficou exposta, e apesar de ter tentando o contato com a referida empresa, não obteve êxito, por essa razão
contratou engenheiro e providenciou a construção de um muro novo, arcando com todas as despesas dessa obra.
Ato contínuo, a SDU/Leste informou que a obra em questão, quando em execução encontrava-se com toda a documentação regular, tendo
paralisado os serviços devido a problemas financeiros que provocaram a falência da empresa. Além disso, após a paralisação dos serviços, e em
virtude de denúncias dos vizinhos, essa Superintendência expediu a Notificação de nº 204/2015 e Auto de Infração nº 44-C/2015 para a empresa,
a fim de que fosse providenciada a imediata limpeza do imóvel e recuperação da área degradada.
Em despacho de Fls. 108, determinou-se a expedição de ofício a empresa, para que tomasse as providências devidas.
Às Fls. 109/113, a requerente juntou nos autos manifestação informando o novo endereço da Construtora Decta, ora requerida, bem como que
nenhuma providência havia sido tomada no local, requerendo, por fim, a urgente realização de perícia no local. Além disso, informou, ainda, que
havia ajuizado uma ação indenizatória por danos materiais e morais em face da Construtora Decta Engenharia, no juizado especial cível e
criminal da Zona Leste 2 - Unidade IX, nesta capital (Fls 114/127).
Para mais, a Sra, Ana Emília contratou a empresa Avaliar Mercado para que realizasse vistoria na obra objeto deste procedimento, bem como
apresentasse o Laudo Pericial, conforme consta nas Fls.128/157.
Empós, às fls. 160/178, a empresa DECTA requereu junto a esta Promotoria de Justiça, após detida análise de viabilidade, que fosse firmado um
acordo extrajudicial ou Termo de Ajustamento de Conduta, razão pela qual fora firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 44/2020,
conforme consta nas Fls. 179/183.
Considerando que após firmado Termo de ajustamento de Conduta é necessária a realização de análise, acompanhamento e
fiscalização por este órgão, o que, evidentemente, exige o decurso de tempo.
Desta forma, nota-se ser o objeto da instauração do presente procedimento passível de acompanhamento mediante Procedimento
Administrativo, de acordo com a Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º, inciso I, a fim de acompanhar o cumprimento das cláusulas de
termo de ajustamento de conduta celebrado.
Nesse sentido, foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento Administrativo nº 000189-172/2020, com o fito de
acompanhar o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 44/2020.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta, afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...).".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.".
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Considerando a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que prescreve em seu artigo 8º que "... o
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procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de
ajustamento de conduta celebrado;...", e que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127
da Carta Magna.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
Destarte, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 000189-172/2020, a fim de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 44/2020.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 08 de setembro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13302
NOTÍCIA DE FATO N° 000150-308/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI por seu membro adiante assinado,
no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93; art.
201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais
indisponíveis na forma do art. 127, caput, da Constituição da República;
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos exatos termos do art. 129, inciso II, da
Constituição Federal;
Considerando que é dever do Poder Público assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária;
Considerando que 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 no Estatuto da Criança e do Adolescente;
Considerando que deve constar da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar (art.
134, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.069/90);
Considerando que ao Conselho Tutelar incumbe o exercício de atribuições extremamente relevantes relacionadas à garantia dos direitos das
crianças e adolescentes (art. 136 e outros do ECA);
Considerando a necessidade do município se adequar à Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA que dispõe que a lei
orçamentária municipal deverá estabelecer dotação orçamentária específica para a implantação, manutenção e funcionamento do Conselho
Tutelar, incluindo custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades;
Considerando que, segundo a citada resolução, devem ser consideradas as seguintes despesas: custeio com mobiliário, água, luz, telefone (fixo
e móvel), internet, computadores, fax, entre outros, além de espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar (seja por meio de aquisição ou
locação), transporte permanente, exclusivo e em boas condições para o exercício da função, incluindo sua manutenção, assim como a
segurança da sede e de todo o seu patrimônio;
Considerando que a sede do Conselho Tutelar deve oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições
dos conselheiros, assim como o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo: placa indicativa da sede do Conselho, sala reservada para o
atendimento e recepção ao público, sala reservada para o atendimento dos casos, sala reservada para os serviços administrativos e sala
reservada para os Conselheiros Tutelares, de modo a possibilitar atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das
crianças e adolescentes atendidos;
Considerando que é de responsabilidade do Poder Executivo ainda garantir quadro de equipe administrativa permanente e com perfil adequado
às especificidades das atribuições exercidas pelo Conselho Tutelar;
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Campo Maior-PI que:
1. No prazo de 15 (trinta) dias, a contar do recebimento da presente Recomendação Administrativa, coloque à disposição do Conselho
Tutelar um veículo com motorista e combustível para possibilitar o cumprimento das diligências, dentro da área do
município, que exigirem deslocamentos a lugares mais distantes.
FIXA-SE o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
Campo Maior - PI, 10 de março de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.12. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13303
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 36/2020
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE I.C.P Nº 10/2019 NO INQUÉRITO CVIL PÚBLICO Nº 14/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
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dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO o teor dos Arts. 81 e 82, I do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ação que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo;
CONSIDERANDO que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, a teor do art. 3º, caput, CDC;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou
sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, nos moldes do art. 6º, V, do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, I, dispõe que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos;
CONSIDERANDO que os arts. 52 e 53 do Código de Defesa do Consumidor tratam de operações que envolvam financiamento ao consumidor;
CONSIDERANDO o que já foi apurado nos autos do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 10/2019;
CONSIDERANDO a expiração do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de I.C.P nº 10/2019, existindo indícios de práticas
infrativas aos direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO que é necessária a realização de outras diligências para que se solucione a questão;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório de I.C.P nº 10/2019 NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 14/2020, na forma dos parágrafos 4º a 7º do
artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de Procuradores
do Ministério Público do Estado do Piauí, com o objetivo de apurar suposta abusividade em exigência de declaração de renúncia de
judicialização de saldos residuais de residências adquiridas através da antiga COHAB, atualmente sob administração da Agência de
Desenvolvimento Habitacional do Piauí - ADH/PI, determinando as seguintes diligências:
a) Expedição de ofício para a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí a fim que preste esclarecimentos e informações adicionais
sobre a situação dos mutuários que foram aplacados pelo contrato anterior;
b) Cientificação do Conselho Superior do Ministério Público acerca da conversão do Procedimento Preparatório de I.C.P em Inquérito Civil
Público, encaminhando cópia da portaria de instauração;
Nomeia-se a Sra. Viviane Maria Campos Vale para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 03 de setembro de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça da 32ª PJ de Teresina

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13305
Procedimento Administrativo n.º 04/2018
SIMP: 000282-174/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo n.º 04/2018, instaurado por meio da Portaria n.º 19/2018, com a finalidade de apurar notícia de má
estrutura escolar no colégio municipal Antônio Rodrigues de Brito, localizado na zona rural de Piracuruca/PI.
O presente procedimento originou-se a partir de abaixo-assinado (fls. 08/10), subscrito por moradores da Localidade Cruz, dando conta de que o
referido colégio continha apenas uma sala de aula, a qual, além de ser utilizada simultaneamente por estudantes de diferentes séries, não
comportava todos eles, acarretando em prejuízo ao aprendizado.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se à Secretaria de Educação, por meio do ofício n.º 154/2018,
esclarecimentos sobre o caso ora trazido.
Em resposta (fls. 15/16), a Secretaria de Educação apresentou informações acerca da estrutura e organização da escola, bem como descreveu
os esforços empreendidos pelo município para extinguir o sistema multisseariado. Além disso, informou que foi solicitada a construção de uma
escola com seis salas de aula para a Localidade Cruz, sendo o pleito aprovado e a obra liberada pelo SIMEC.
Posteriormente, em atenção à solicitação ministerial, a Secretaria de Educação também encaminhou documentos referentes à validação de
deferimento constantes no sistema SIMEC (fls. 20/21).
Por intermédio do ofício n.º 146/2019 (fls. 32/33), a Prefeitura de Piracuruca esclareceu que o pleito de financiamento da construção da nova
escola não foi deferido pelo Ministério da Educação e, em razão disso, a Administração Municipal decidiu realizar a obra com recursos próprios,
com previsão de início para dezembro de 2019.
Adiante, em 05/02/2020, foi realizada vistoria in loco, onde se constatou a existência de um projeto de edificação de uma nova unidade escolar,
mais ampla e com maior estrutura, com previsão de conclusão de três meses. Ademais, verificou-se que os estudantes foram temporariamente
deslocados para outra unidade escolar (ata de vistoria à fl. 43).
Nova vistoria realizada em 19/08/2020, na qual se verificou a obra finalizada, conforme certidão de inspeção e registros fotográficos.
É o relatório.
Diante do exposto, considerando os documentos juntados aos autos, sobretudo a certidão de inspeção e registros fotográficos, depreende-se que
a presente demanda restou solucionada, havendo o esgotamento das medidas e diligências neste procedimento.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 09 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.14. PROCON13307
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PORTARIA Nº 117/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001639-005/2020
FORNECEDORES: CERÂMICAS - EMPRESAS FABRICANTES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do
Estado do Piauí, com fundamento no art. 129, III da Constituição Federal; art. 25, IV da Lei nº 8.625, de 12.02.93; art. 36, IV da Lei Complementar
nº 12, de 18.12.93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, art.1º e incisos I, II, V, VIII, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que de acordo com o art. 4º do CDC, cabe aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, através de políticas
públicas, manterem a presença do Estado no mercado de consumo (inciso II, c), para proteger o consumidor, parte vulnerável da relação
(inciso I), de abusos praticados no mercado;
CONSIDERANDO que o art. 6º do CDC prevê como direitos básicos a todos os consumidores, em seus incisos IV - a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
CONSIDERANDO que, embora o mercado não seja regulado, de modo que os fornecedores definam livremente os preços, não pode haver
aumento arbitrário no valor dos produtos, conforme artigo 39, inciso X, do Código de defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública no Brasil, com reflexos diretos nos Estados e Municípios, em decorrência da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus, necessitando a coibição de práticas abusivas, como a de
aumentar os preços dos produtos sem justa causa;
CONSIDERANDO a Nota Técnica 02/2020 PROCON/MPPI, que orienta consumidores e fornecedores quanto à elevação abusiva de preços
de produtos em período de pandemia provocada pelo coronavírus;
CONSIDERANDO que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, através da Nota Técnica n.º 35/2019/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, se
posicionou sobre a abusividade no reajuste do preço de produtos e serviços no mercado de consumo. De acordo com a referida Nota, o
choque de oferta e demanda são naturais no modelo da livre iniciativa, no entanto, devem ser vistos com ressalvas no caso de emergências ou
calamidades, cabendo aos órgãos de defesa do consumidor investigarem caso a caso as planilhas de custo para apurar eventuais abusividades;
CONSIDERANDO que a elevação de preços gerada pelo repasse do aumento de custos já concretizados constitui justa causa, devendo o
fornecedor dispor dos meios de prova a respeito, caso sejam notificados pelo Sistema Estadual de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que a elevação de preços baseada no aumento da demanda ou na mera previsão do aumento de custos configura prática
abusiva grave;
CONSIDERANDO as constantes manifestações recebidas por este PROCON/MP/PI por meio dos quais os consumidores aduzem acerca do
aumento abusivo e reiterado do preço dos materiais cerâmicos para uso na construção, tais como telhas, tijolos, cimentos, etc., ocorridas no
período de pandemia por parte das empresas cerâmicas distribuídas em vários municípios do Estado do Piauí. Em umas das reclamações
apresentadas, os consumidores aduzem que: "Preço dos tijolos estão de entre 750 à 790. Antes era de 390 no máximo";
CONSIDERANDO que o art. 55, §4º do CDC disciplina que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena
de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial;
CONSIDERANDO que a presente demanda possui caráter coletivo visto que possui potencial de atingir uma coletividade indeterminada de
consumidores.
RESOLVE:
I - INSTAURAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001639-005/2020 nos
termos do art. 14, da Lei complementar estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2004, c/c a Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, com o
objetivo de acompanhar e reprimir os aumentos abusivos de material de construção em todo o Estado do Piauí, determinando as seguintes
providências:
a)a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada de eventuais reclamações e demais documentos comprobatórios;
Oficiar a Junta Comercial do Estado do Piauí para que apresente lista das empresas que fabricam materiais cerâmicos e cimento em todo o
Estado, com base na atividade econômica registrada;
Oficiar o Setor de Educação para o Consumo deste Órgão para que elabore planilha a ser utilizada pelo setor de fiscalização com o fim de colher
as informações necessárias para a devida apuração;
Oficiar o Setor de Fiscalização deste Órgão para que proceda com operações de forma presencial ou remota, nas empresas cerâmicas
registradas para apurar o teor da reclamação e, caso constatadas as irregularidades apontadas, autue-se o(s) infrator(es) para apresentar defesa
no prazo legal, devendo solicitar ainda a apresentação, juntamente com a defesa de: (i) Notas fiscais de Entradas (Compras dos produtos ou
insumos) dos últimos três meses anteriores à pandemia - dezembro /2019; janeiro/2020 e fevereiro /2020; (ii) notas de conhecimento de frete por
conta do destinatário - Frete FOB referente dez/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020; (iii) Notas fiscais de Saídas (Vendas) posteriores à
pandemia - meses de abril/2020, maio/2020 e junho/2020; (iv) Custos e despesas inerentes a formação do preço de venda (salários, água e luz,
aluguel e outros); (v) impostos com compras e vendas para formação do preço de venda; (vi) Planilhas de custo e margem de lucro praticada.
Encaminhar cópia da presente, por meio de oficio circular às Promotorias de Justiça com atribuições na defesa do consumidor, assim como aos
PROCON's municipais para conhecimento e providência pertinentes no âmbito de suas respectivas circunscrições, sem prejuízo do apoio dos
citados órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC), para em tomando conhecimento de infração às normas de defesa do
consumidor, com repercussão regional ou estadual, comunique o fato ao conhecimento do Coordenador Geral do Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI para as devidas providências (art. 19, Parágrafo único,
LCE nº 36/2004), com o escopo de formar o polo passivo do presente processo administrativo, ressaltando
claro, quando esta tiver repercusão regional;
II - Determinar a Notificação dos reclamados para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio da procon@mppi.mp.br, a contar do seu
recebimento, nos termos da Lei Complementar Estadual de nº 36/2004:
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo legal acima especificado, sobre o possível aumento abusivo de preços do milheiro de tijolo, de telha e
do saco de cimento.
Apresentar, juntamente com a defesa:
- notas fiscais de entradas (compras dos produtos ou insumos) dos últimos três meses anteriores à pandemia - dezembro /2019; janeiro/2020 e
fevereiro /2020;
- notas de conhecimento de frete por conta do destinatário - Frete FOB referente dez/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020;
- notas fiscais de Saídas (Vendas) posteriores à pandemia - meses de abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020 e agosto/2020;
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e outros);
- custos e despesas inerentes a formação do preço de venda (salários, água e luz, aluguel
- planilhas de custo e margem de lucro praticada.
pronunciar-se acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) sobre os problemas acima noticiados;
Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art. 56, I
do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a presente
data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no Diário Oficial
do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
Cumpra-se.
Após, voltem os autos conclusos à coordenação Geral do PROCON/MP/PI ulteriores
deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Teresina, 18 de agosto de 2020.
Dr. Nivaldo Ribeiro Promotor de Justiça
Coordenador Geral do PROCON/MP/PI

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI13309
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
SIMP Nº 40-161/2018
RECOMENDAÇÃO Nº 37/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, Doutor ADRIANO FONTENELE SANTOS, Titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26,
inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12 de
93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a obviar as soluções extremadas, muitas
vezes graves e com repercussões importantes na atividade administrativa;
CONSIDERANDO o artigo 27, p. único, IV, da Lei Federal n.8.625 de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir
recomendação administrativa aos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, requisitando ao destinatário adequada e
imediata divulgação à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoç4ao das medidas cabíveis;
CONSIDERANDOo poder de requisição dos membros do Ministério Público encontra-se previsto em diversas leis, nacionais e estaduais, além da
própria Constituição Federal, revelando-se irrecusável o seu cumprimento, sob pena de responsabilização dos recalcitrantes;
CONSIDERANDOque as atividades e investigação do Ministério Público se revestem de INTERESSE PÚBLICO REVELANTE - oponível a
qualquer outro - e que a ocultação e não fornecimento de informações e documentos pelos agentes públicos e particulares é conduta impeditiva
da ação ministerial e, consequentemente, da justiça, constituindo abuso de poder;
CONSIDERANDOque a Lei Complementar n. 75 de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do
Ministério Público da União, reza em seu art. 8º, in verbis:
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:
(...)
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades
específicas;
(...)
§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem
lhe der causa.
CONSIDERANDOainda, que o artigo 80 da Lei n° 8.625, de 1993, dispõe que as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União aplicamse subsidiariamente aos Ministérios Públicos dos Estados;
CONSIDERANDO não apenas as leis institucionais trataram do poder de requisição do Ministério Público, mas, também, a Lei n. 7.347/85,
conhecida como Lei da Ação Civil Pública, que no artigo 8°, § 1°, outorga ao Ministério Público este poder;
CONSIDERANDO a referida lei, inclusive, tipificou como crime, em seu artigo 10, "a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos
indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público", revelando-se indiscutível o dever de resposta a
irrecusabilidade ao cumprimento das requisições expedidas pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que nem mesmo a instauração de procedimento é necessária
para que o Ministério Público expeça requisição, podendo fazê-lo autonomamente, sem prévio procedimento administrativo, veja:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇAO DE INFORMAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOAS
CONTRATADAS PELA PREFEITURA. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. VIOLAÇAO AO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. DIREITO
DE CERTIDAO. DECISAO NOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIRETRIZES TRAÇADAS PELA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR DO PARQUET ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇAO DE INQUÉRITO CIVIL OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26, I, "B", DA LEI
Nº 8.625/93.
I- Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, prefeito municipal de Minas Gerais, contra o ato do Ministério Público
consubstanciado na requisição de informações sobre as pessoas nomeadas, contratadas e terceirizadas por aquela Prefeitura a partir de
05.10.98.
(...)
V - Não se faz necessária a prévia instauração de inquérito civil ou procedimento administrativo para que o Ministério Público requisite
informações a órgãos públicos - interpretação do artigo 26, I, "b", da Lei n° 8.625/93.
VI - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido". (REsp 873.565/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
05.06.2007, DJ 28.06.2007 p. 880)
CONSIDERANDOque as requisições ministeriais NÃO SÃO PEDIDOS (requerimentos), mas, sim, ORDENS LEGAIS de agente público, para que
se entregue, apresente ou forneça algo, daí porque seu DESATENDIMENTO DOLOSO pode configurar a prática de infração penal;
CONSIDERANDO o fato de ter sido RECORRENTE por parte do Município de Morro do Chapéu do Piauí o INJUSTIFICADO
DESCUMPRIMENTO das requisições ministeriais feitas no âmbito do presente procedimento de investigação extrajudicial, sem a apresentação
de qualquer justa causa para tanto, ao ponto de serem reiteradas tais requisições por diversas vezes sem a remessa de qualquer manifestação
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por parte do agente requisitado;
CONSIDERANDO que a omissão ou retardamento da entrega de tais informações requisitadas pelo Ministério Público tem causado o
RETARDAMENTO DE INÚMERAS INVESTIGAÇÕES, além da demora no ajuizamento das respectivas ações civis públicas, em claro prejuízo à
atuação do Parquet, no cumprimento de suas atribuições constitucionalmente conferidas e consequentemente, em prejuízo dos direitos
fundamentais da população local;
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI na pessoa de seu prefeito municipal, Sr. Marcos Henrique
Fortes Rebelo:
1. Cumpram todas as requisições e notificações ministeriais no prazo nelas estipulado, evitando omissões ou retardamentos na entrega das
respectivas informações, sob pena de se configurar ato de improbidade administrativa, bem como crime; na forma do artigo 10 da Lei 7.347/85;
Tomem medidas imediatas junto aos seus servidores para que as requisições e as notificações do Ministério Público sejam respondidas nos
prazos estipulados, com a prioridade e o cuidado que lhe são devidas, tendo em vista que o Coordenador do órgão será responsável por suportar
os encargos decorrentes da prática de abuso de poder, crime de desobediência, caso restem configurados; Quando hão for possível atender a
requisição ministerial o prazo concedido, seja solicitado, justificadamente, uma dilação de prazo para o seu devido atendimento,
Manifeste a esta Promotoria de Justiça, em 05 (cinco) dias, sobre o acatamento desta recomendação, via e-mail institucional:
segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas.
Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação de DOLO em futuro e eventual manejo de
ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário do Ministério
Público.
Encaminhe-se cópia eletrônica do presente para o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público.
Remeta-se cópia ao destinatário, acompanhado de ofícios não respondidos, para cumprimento.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da Ação Civil Pública de responsabilização pela prática de Ato de Improbidade
Administrativa.
Esperantina (PI), 03 de Setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI13311
DESPACHO MINISTERIAL
ICP nº 003/2019
SIMP nº 000047-156/2019
Vistos, etc...
O presente caso se refere a recente manifestação de estudantes e trabalhadores de Altos que apontam abusividade nas tarifas cobradas na linha
TERESINA-ALTOS/ALTOSTERESINA prestada pela EMPRESA EXPRESSO BARROSO.
Chamando o feito a ordem, entendendo, após minuciosa análise dos autos, que as investigações, a bem do interesse público, devem prosseguir,
PRORROGO a conclusão do presente inquérito civil público por mais 12 (doze) meses, fixando como termo final para o presente a data de 04 de
setembro de 2021. encerrando-se o prazo de 12 (doze) meses fixados para o término do presente inquérito civil, ou seja, 04.09.2021, sem que a
investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos, 30 (trinta) dias antes do referido encerramento, para nova prorrogação de praz, nos
termos do artigo 9º da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Renovo o termo de compromisso, para a servidora Rylene Borges Ribeiro, para, secretariar e diligenciar o presente inquérito civil, mediante termo
de compromisso, nos termos do artigo 4º, inciso V da Resolução nº 23/2007 do CNMP, conferindo-lhes poderes para realizar a produção de atos
meramente ordinatórios.
Determino que cópia deste despacho seja publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, através da Secretaria Geral do
Ministério Público do Piauí, cópia deste também seja encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento e ciência.
Por fim, após cumpridas todas as diligências de prorrogação aqui requerida, aguarda-se resposta ao ofício que fora expedido ao Setor de
Perícias.
Após, volvam-nos para as providências de estilo.
Em regime de teletrabalho, Altos(PI) 08 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 041/2020
Procedimento Administrativo Nº 028/2020
SIMP nº 000342-156/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu representante abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõe
o art. 127 da Constituição Federal; a Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e
demais disposições legais aplicáveis à espécie,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o período de permissão das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), das propagandas
eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou
passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio (até o dia 03/10) - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria nº 018/2020 do COE Altos que regulamenta a realização das convenções municipais para a escolha dos candidatos
pelos partidos e a deliberação sobre coligações e dá outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19;
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CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional".
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais
como: reuniões, convenções partidárias, caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e
distanciamento social, gerando riscos à população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial na cidade de Altos;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 028/2020 com o fito de acompanhar o cumprimento dos Decretos Estaduais voltados ao
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em especial as medidas dispostas no Protocolo Específico nº 044/2020 - aprovado
pelo Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, relativas à Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19)
direcionadas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ao Centro de Operações de Emergência em Saúde - COE Altos, consignando a necessidade da Portaria nº
018/2020 - COE Altos observar e orientar aos partidos políticos o que segue
3.1 As "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, em especial as seguintes:
a) Realizar reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
b) Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
3.2. As novas deliberações aprovadas pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Estado do Piauí, aos 01/09/2020, relacionadas às
reuniões de cunho político-partidário, com vistas às eleições municipais, em especial o limite definido de até 100 (cem) pessoas neste tipo de
encontro.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalho a servidora Rylene Borges Ribeiro;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos(PI), 03 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2020
2ª PJA
Procedimento Administrativo nº 028/2020.
SIMP nº 000342-156/2020
Assunto: Recomendação ao Centro de Operações de Emergência em Saúde - COE Altos Covid-19 acerca das medidas apontadas na Portaria
nº 018/2020 - COE Altos em observância ao Protocolo Específico nº 044/2020.
O PROMOTOR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as
previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve
expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o período de permissão das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), das propagandas
eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou
passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio (até o dia 03/10) - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria nº 018/2020 do COE Altos que regulamenta a realização das convenções municipais para a escolha dos candidatos
pelos partidos e a deliberação sobre coligações e dá outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional".
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial na cidade de Altos;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais
como: reuniões, convenções partidárias, caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e
distanciamento social, gerando riscos à população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
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virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral estabelece:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
- Ac.-TSE, de 12.5.2011, no AgR-REspe nº 34515; de 17.2.2011, no AgRREspe nº 35134e, de 14.3.2006, no REspe nº 24801: prevalência da lei
de postura municipal sobre o art. 37 da Lei nº 9.504/1997 em hipótese de conflito; v., ainda, Ac.-TSE, de 29.10.2010, no RMS nº 268445:
prevalência da Lei Eleitoral sobre as leis de posturas municipais, desde que a propaganda seja exercida dentro dos limites legais.
- Ac.-TSE, de 19.8.2010, no AgR-REspe nº 35182: este inciso foi recepcionado pela CF/1988.
CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no último dia 28.08.2020, em resposta à consulta 060052989.2020.6.17.0000, formulada pelo Procurador Regional Eleitoral Dr. Wellington Saraiva, deliberou que continuam vigentes as normas sanitárias,
vedando-se aglomerações com mais de 10 pessoas:
"Considerando o teor da previsão do inciso VI, §3º, do art. 1º da EC nº 107/20 e o disposto no §1º, art. 7º, da Resolução TSE nº 23.623/20, os
atos de propaganda eleitoral de natureza externa ou intrapartidária que gerem aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, passeatas,
caminhadas, reuniões, confraternizações, atos de boca de urna, distribuição e afixação de adesivos, entre outros); os atos do período conhecido
como pré-campanha, referidos no art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997); e a realização das convenções
partidárias presencias são permitidos desde que atendam às normas vigentes fundamentadas em prévio parecer técnico emitido por autoridades
sanitárias da União e do Estado de Pernambuco, em razão da pandemia decorrente do Covid-19, dentre as quais, a título de exemplo, o atual
limite de 10 pessoas (art. 14 do Decreto Estadual 49.055/20) concentradas no mesmo ambiente, necessidade de verificação do distanciamento
social, além do uso obrigatório de máscaras pelos participantes e a necessária advertência neste sentido, podendo a Justiça Eleitoral, no seu
exercício do poder de polícia administrativo, inibir às práticas que contrariem as referidas normas sanitárias. Deliberou-se, igualmente, orientar os
partidos no sentido de realizar as convenções partidárias, preferencialmente, por meio virtual, nos termos do voto do Relator".
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar
a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR ao Centro de Operações de Emergência em
Saúde - COE Altos que:
ORIENTEM os partidos políticos que as medidas dispostas na Portaria nº 018/2020 - COE Altos devem observar o Protocolo Específico nº
044/2020 - de Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19), especialmente o que segue abaixo:
a) Realizar reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
b) Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
OBSERVEM as novas deliberações aprovadas pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Estado do Piauí, aos 01/09/2020, relacionadas
às reuniões de cunho político-partidário, com vistas às eleições municipais, em especial o limite definido de até 100 (cem) pessoas neste tipo de
encontro.
Da presente RECOMENDAÇÃO, seja remetida cópia à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no
Diário Oficial do MPPI.
Registre-se no SIMP. Cumpra-se.
Altos/PI, 03 de setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI13313
PORTARIA Nº 126/2020
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de possíveis irregularidades na celebração de Convênio firmado pela Prefeitura de Floriano com a
Associação Casa de Recuperação Peniel, com doação no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), divididos em 12 parcelas de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem utilizados exclusivamente para atividades terapêuticas, voltadas para o tratamento e
acompanhamento de pessoas usuárias de drogas.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Política Nacional sobre Drogas do Governo Federal para enfrentamento do crack e outras drogas reconheceu a
necessidade de se estabelecer parcerias entre o Estado e as instituições da sociedade civil que prestam relevantes serviços à comunidade na
área da dependência química;
CONSIDERANDO que as Comunidades Terapêuticas (CTs) são serviços que objetivam o tratamento e reabilitação de pessoas com
necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, visando a promoção e a reintegração à vida social e comunitária,
atuando em regime de moradia temporária;
CONSIDERANDO os termos de fato noticiado nesta Promotoria de Justiça, onde consta a realização de Convênio entre a Prefeitura Municipal de
Floriano e a Associação Casa de Recuperação Peniel, sem que fosse dada oportunidade para outras comunidades terapêuticas que atuam no
mesmo ramo se habilitarem para receberem recursos do município, a fim de custear a manutenção de suas atividades;
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2°, § 7°, da Resolução n. 23/2007, do CNMP, após vencido o prazo do procedimento preparatório, este
poderá ser convertido em inquérito civil público, haja vista a imprescindibilidade de outras diligências necessárias à instrução do feito,
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 2º e seguintes da Resolução nº 23/2007-CNMP e demais legislação pertinente, CONVERTER o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto é averiguar a ocorrência de possíveis irregularidades na
celebração de Convênio firmado pela Prefeitura de Floriano com a Associação Casa de Recuperação Peniel, com doação no valor de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais), divididos em 12 parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem utilizados exclusivamente para
atividades terapêuticas, voltadas para o tratamento e acompanhamento de pessoas usuárias de drogas, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS, CACOP e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 90(noventa) dias, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo
mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 2º, §6º da
Resolução nº 23/2007 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme
haja a configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 09 de setembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 11/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar o senhor SÉRGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ e
todos e quaisquer colegitimados e/ou interessados do teor da decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Civil de SIMP nº 000140101/2018, nos seguintes termos:
REPRESENTANTE: SÉRGIO MARTINS DE SOUSA QUEIROZ
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
INQUÉRITO CIVIL Nº 000140-101/2018
Objeto: averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas escolas públicas municipais, com violação, em
tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o
aumento do IDEB no município de Nazaré do piauí.
DESPACHO/DECISÃO
Cls.
Trata-se de Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o escopo de averiguar irregularidades na prestação dos serviços educacionais
pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas
públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município de Nazaré do Piauí.
A base da instauração deste procedimento foi representação formulada pelo Sr. Sérgio Martins de Sousa Queiroz junto ao Ministério Público
Federal (NF nº 1.27.002.000275/2017-81), encaminhada a esta Promotoria de Justiça via Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania
- CAODEC, noticiando diversas irregularidades na utilização dos recursos do FUNDEB e das notas do IDEB obtidas pelas escolas públicas,
dentre as quais se "destaca" o Município de Nazaré do Piauí, o qual, segundo ele, tem 7 (sete) escolas para 1.063 estudantes (mil e sessenta e
três) estudantes, tendo obtido a nota, no IDEB, de 4,20, no ano de 2015. (fls. 04/16).
A título de diligência inicial e visando instruir o feito foi determinado a expedição de ofício ao Município de Nazaré do Piauí, na pessoa de seu
representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias: a) manifestação escrita sobre os termos da representação, informando quais as
medidas/providências que foram e/ou estão sendo tomadas para o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, notadamente a
META 7, nos termos da Lei Federal nº 13.005/2014; e b) relação nominal de todas as escolas públicas municipais em funcionamento, informando
o número de funcionárias, alunos e o IDEB de 2015 e 2017 para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. (fl. 21).
Devidamente oficiado, o Município de Nazaré do Piauí, através de sua Secretaria Municipal de Educação, encaminhou os
documentos/informações requisitados. (fls. 31/213).
Conclusos, considerando a finalidade deste inquérito civil e visando instruí-lo, foi requisitado do Município supracitado, via Secretaria Municipal de
Educação, os seguintes documentos/informações: a) cópia do Plano de Ação de Educação para o ano de 2019, acompanhado o cronograma de
execução das atividades; e b) Relação de todos os programas ou projetos a serem executados com a finalidade de alcançar as metas projetadas
no Plano Nacional de Educação. (fl. 215).
Após ter sido devidamente oficiado, o Município, através da Secretaria Municipal de Educação, encaminhou o PLANO DE AÇÃO PROVA SAEB
para o ano de 2019, onde consta os objetivos, metas e ações para o aumento do IDEB junto ao Município em questão. (fls. 220/228).
Conclusos, ainda visando instrui o feito, foi requisitado do Órgão multicitado, o relatório das ações/atividades realizadas pelo Município no 1º
semestre do ano letivo de 2019, visando cumprir o Plano de Ação de Educação do Município e a Meta 7 do Plano Nacional de Educação (IDEB)
(fl. 231), o qual foi devidamente encaminhado a esta Promotoria de Justiça (fls. 236/269).
Novamente conclusos, considerando a informação, contida nas fls. 244/245, de que o Município passaria a aplicar simulados padronizados pela
comissão do SAEB, com previsão de aplicação para os meses de junho, agosto, setembro e outubro, a fim de instruir o presente feito, foi
determinado a requisição, junto a Secretaria Municipal de Educação, do resultado dos simulados aplicados nos meses de junho e agosto de
2019, a fim de que se pudesse aferir os resultados alcançados após a implementação dos esforços direcionados a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem (fl. 271).
As informações requisitadas foram devidamente encaminhados e juntadas aos autos (fls. 278/305).
Na sequência, considerando que o Município realizou várias medidas destinadas a melhoria do nível educacional, foi expedido
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação,
determinando a realização de todas as medidas técnicas e administrativas na realização de políticas públicas, na área da educação, necessárias
para o aumento do IDEB das escolas públicas municipais. (fls. 307, 308/313)
Devidamente cientificado da Recomendação referida, o Município de Nazaré do Piauí, através de sua Secretaria Municipal de Educação,
encaminhou expediente onde demonstra o acatamento da mesma, haja vista aduzir que (fls. 320/321):
A Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí, preocupada com o desenvolvimento e melhoria do IDEB está adotando todas a medidas visando o
desenvolvimento do IDEB nas escolas municipais. Dentre as ações desenvolvidas pelo Município podemos destacar a presença de seminários,
aplicação de simulados projetos nas escolas, Palestra e oficinas, bem como aulas de reforços. O Município ainda não atingiu a meta estabelecida
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pelo IDEB, mas esta havendo uma melhora significativa nos índices do IDEB municipal, tendo em vista as ações que estão sendo tomadas pela
administração, visando sempre atingir as metas estabelecidas. Deste modo, as ações citadas acima têm contribuído para a melhoria do IDEB no
município de Nazaré do Piauí, de modo que estas ações estão e serão aplicadas nas escolas municipais com mais frequências a fim de que seja
atingida as metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Contudo, levando-se em conta a vasta documentação contida nos autos e ainda considerando que embora o Município tenha empreendido
esforços para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem os resultados dos simulados SAEB não foram satisfatórios, foi designado uma
audiência com o Secretário Municipal de Educação de Nazaré do Piauí, oportunidade em que, verificando a possibilidade de solução consensual
deste procedimento, foi proposto a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o qual foi aceito sem vícios de consentimento,
ficando o Compromissário, em suma, obrigado a realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional
de Educação (decênio 2014/2023).
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação.
Em verdade, o direito à educação é direito social constitucionalmente assegurado como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, no princípio da garantia de padrão de
qualidade.
A propósito, nos termos do art. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e o seu nãooferecimento pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
Considerando o escopo deste procedimento, cabe destacar que o art. 214, da Carta Republicana, preceitua que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção
humanística, científica e tecnológica do País; e VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto (PIB).
Atualmente, o Plano Nacional de Educação é regido pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e, dentre as suas Metas, detaca-se a Meta 7,
qual seja a de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir médias nacionais para o IDEB.
Dessa forma, considerando as medidas já empreendidas pelo Município de Nazaré do Piauí e visando que o mesmo possa atingir as meta 7 em
sua plenitude foi firmado compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal encontra-se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública,
facultando a este Órgão Ministerial a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, o qual, repisa-se, revelou-se como instrumento de redução de
litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é
incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visão contemporânea.
Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.
Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do
CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Representante, ao Município de Nazaré do Piauí, na pessoa de seu
representante legal, e, através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados interessados, incertos ou
desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07,
do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CAODEC/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Floriano, 09 de setembro de 2020.
_________________________
_
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13314
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 38/2020
REFERENTE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000033-342/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante legal infrafirmada, no uso de suas atribuições na curadoria de defesa e
promoção dos direitos humanos da criança e do adolescente, com fulcro nos artigos 129, inciso III, da CF/88, 27, Parágrafo Único, da Lei nº
8.625/93, 5º, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 12/1994, atualizada pela Lei Complementar nº 21/1998, e 43 da Resolução RES-CSMP nº
001/2012, de 13.06.2012, publicada no DOE de 15.06.2012, apresenta recomendação ao Município de Santo Inácio do Piauí/PI, com fundamento
abaixo apresentado:
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
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inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade.
As Regras mínimas das Nações Unidas para administração da justiça, da infância e juventude, conhecida como Regras de 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.
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 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.
A Normativa nacional instituiu como objetivos das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): 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 de seu plano individual
de atendimento e a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de
liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.
Cabe ao Município de Santo Inácio do Piauí/PI cumprir a disposição da legislação nacional, garantindo a isonomia das ações socioeducativas em
meio aberto.
Desta feita, resolve o Ministério Público recomendar, com base no artigo 5º, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12/94 e artigo 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93:
Ao Município de Santo Inácio do Piauí/PI por meio da Secretaria de Assistência Social:
I - elaborar e implementar até a data de 02 de novembro do ano de 2020, mediante a utilização de recursos constantes do orçamento em
execução (2020), 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.
Ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Município de Santo Inácio do Piauí/PI:
I - 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;
II - Definir, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das
ações previstas na Lei Federal nº 12.594/2012, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação;
Em caso de desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei Federal nº 12.594/2012, os
gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no §1º do artigo 97 da Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
E àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento
desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa).
Encaminhe-se a presente recomendação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Prefeito do Município de Santo
Inácio do Piauí/PI, à Secretaria de Assistência Social, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, à Secretaria Geral do
Ministério Público para publicação. Registre-se.
Simplício Mendes/PI, 02 de setembro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

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

4.1. GACEP13304
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 25/2020
PORTARIA Nº 46/2020
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Auxílio à 2ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Instituto de Criminalística
do Piauí. Acompanhamento da realização de exame pericial relativo ao Processo nº 0004755-96.2019.8.18.0140.
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O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII, da Constituição da República; no art. 36, inciso XIV, da LC nº12/93; nos arts. 8º, inciso IV, e 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; na
Resolução CNMP nº 20/2007 e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerando a provocação da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, em 03/09/2020, via aplicativo "WhatsApp", solicitando apoio do GACEP
em razão da demora de mais de um ano na conclusão de perícia relacionada ao processo nº 0004755-96.2019.8.18.0140;
Considerando que, conforme dispõe o art. 5º, incisos II e VIII, da Resolução CNMP nº 20/2007, aos órgãos do Ministério Público, no exercício
das funções de controle externo da atividade policial, caberá ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade fim
policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, bem como ter acesso aos relatórios e laudos periciais,
ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial
que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório;
Considerando que o § 2º do art. 4º da Resolução CNMP nº 20/2007 estabelece que o Ministério Público poderá instaurar procedimento
administrativo visando a sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como
apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 46/2020, em auxílio à 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
supedâneo no art. 7º, inciso XII, da Resolução CPJ nº 06/2015, alterada pela Resolução CPJ nº 09/2018, com a finalidade acompanhar a
realização, pelo Instituto de Criminalística do Piauí, do exame pericial referente ao Processo nº 0004755-96.2019.8.18.0140, determinando:
a) sejam comunicadas ao CAOCRIM e à 2ª Promotoria de Justiça da Teresina a instauração do presente procedimento, com cópia da presente
portaria, via e-mail ou Athenas;
b) seja oficiado o Instituto de Criminalística requisitando o laudo pericial referente ao Processo nº 0004755-96.2019.8.18.0140, no prazo de até 15
(quinze) dias.
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 03 de setembro de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

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

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. Nº 20/202013308
PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/2020
OBJETO:contratação de Pessoa Jurídica para coordenação e execução das Aulas de GinásticaLaboral no Ministério Público do Estado do Piauí
na cidade de Teresina, valendoressaltar que as aulas poderão ocorrer presencialmente nas dependências do MPPI(em Teresina) e no formato
remoto através de ferramenta institucional para asoutras regionais, conforme as condições e especificações contidas no Termo deReferência
(Anexo I do edital).
TIPO:Menor Preço;
TOTAL DELOTES:LoteÚnico(1item);
MODO DE DISPUTA:Aberto;
VALOR TOTAL:O valor total fixado para a futura contratação é deR$24.570,00(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais).
ENDEREÇO:www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL:a partir de10desetembrode 2020no siteWWW.MPPI.MP.BR,no link Licitações e Contratos,Saibasobre as licitações do
MPPI, e no siteWWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas:a partir do dia10/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Aberturadas Propostas:28/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações:pregoeiro@mppi.mp.br
DATA:09de setembrode 2020.
PREGOEIRO:CleytonSoares da Costa e Silva

5.2. TERMO DE RATIFICAÇÃO13312
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0721.0005049/2020-09
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta,, por inexigibilidade de licitação,daempresaNP
TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME,, CNPJ: 20.129.563/0001-91, paracontratação de empresa especializada na realização de curso de
capacitação e operacionalização noSistemaComprasnetpara 30 (trinta) servidores do MP/PI (online e ao vivo),com embasamento legal no
art.25,inc.II,da Leinº. 8.666/93, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, Parecer do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional(CEAF) e Parecer favorável da Controladoria Interna.
Teresina-PI, 09 de setembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geralde Justiça.

6. OUTROS
[]

6.1. 48ª ZONA ELEITORAL - ELESBÃO VELOSO13297
PORTARIA INAUGURAL
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 48ª Zona Eleitoral na cidade de
Elesbão Veloso/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 a atribuição constitucional do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (artigo 127, CF/88);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o calendário eleitoral de 2020 encontra-se em pleno seguimento, aproximando-se a fase de convenções partidárias,
registro de candidaturas e, posteriormente, propaganda eleitoral;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições e se produzam resultados eleitorais legítimos;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL nº 001/2020, com o propósito de acompanhar e atuar preventivamente no
que tange aos atos preparatórios das eleições municipais de 2020 no âmbito da 48ª Zona Eleitoral do Piauí (Elesbão Veloso,
Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Barra d'Alcântara), devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal
e legítimo andamento, nos termos da legislação pertinente, 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;
Como diligências iniciais, expeça-se RECOMENDAÇÃO:
Aos líderes partidários dos municípios que compõem a 48ª Zona Eleitoral do Piauí (Elesbão Veloso, Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do
Piauí e Barra d'Alcântara), orientando-os a adequar os atos de pré-campanha eleitoral às normas sanitárias de combate ao coronavírus,
observando ainda a vedação a propaganda eleitoral antecipada;
Às rádios, portais de notícias e redes sociais de amplo acesso (grupos de Whatsapp e Facebook) dos municípios que compõem a 48ª Zona
Eleitoral do Piauí (Elesbão Veloso, Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Barra d'Alcântara) para que observem a importância da
isonomia no tratamento de questões políticas em fase de pré-campanha eleitoral, a fim de que tomem ciência de que o desrespeito ao
contraditório poderá configurar ato de campanha eleitoral antecipada
Designo para o dia 04/09/2020 às ---, AUDIÊNCIA PÚBLICA EM AMBIENTE VIRTUAL, a ser realizada via aplicativo ZOOM, oportunidade em
que serão esclarecidas dúvidas com relação ao pleito municipal de 2020.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Larissa Maria Soares Martins, assessora da Promotoria de Justiça de Elesbão
Veloso, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no DOEMP/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Elesbão Veloso-PI, 24 de Agosto de 2020.
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotor de Justiça Eleitoral

6.2. 3ª ZONA ELEITORAL - PARNAÍBA13298
Atendimento ao Público SIMP: 000024-334/2020
REQUERENTE: PABLO HENRIQUE DA SILVA E PABLO HENRIQUE DA SILVAPROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: Requerimento Eleitoral de apuração de possível ilícito.
DESPACHO DE NEGATIVA DE ABERTURA DE NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL
Chegou ao conhecimento do MPE, por meio da Manifestação N°. 20200170389 da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí, a
informação do Sr. Pablo Henrique da Silva de que alguns diretores das CIRETRANS (Circunscrição Regional de Trânsito) teriam sido exonerados
no dia 14/08/2020 por conta de divergências político-partidárias para com o Governador do Estado do Piauí.
Segundo o relato, especialmente o que diz respeito à 3ª Zona Eleitoral do Piauí, a Sra. Claudia Vitoria de Sousa Silva, Diretora da CIRETRAN de
Parnaíba, seria uma das pessoas exoneradas pela gestão estadual, conforme página N°. 07 do Diário Oficial do Estado do Piauí, ANO LXXXIX 131º DA REPÚBLICA.
Todavia, em pesquisa realizada por este promotor eleitoral, temos na página N°. 03 do Diário Oficial do Estado do Piauí do dia 19/08/2020, ANO
LXXXIX - 131º DA REPÚBLICA, a nomeação da Sra. Claudia Vitoria de Sousa Silva, para novamente ser diretora da CIRETRAN de Parnaíba,
com efeitos a partir de 15/08/2020.
É o breve relatório, passo a decidir.
Pelo que foi exposto, com fundamento no artigo 53, § 3°, da Portaria PGR/PGE N°. 01/2019 da Procuradoria Geral Eleitoral da República,
indefiro a abertura de Notícia de Fato, posto não está configurado qualquer lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral do Piauí.
Determino ainda que seja feita a juntada do Diário Oficial do Estado do Piauí do dia 19/08/2020, ANO LXXXIX - 131º DA REPÚBLICA aos
autos.
Além disso, que seja feita a comunicação por e-mail ao requerente, para querendo, dentro do prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso
na forma do artigo 56, § 1°, da Portaria PGR/PGE N°. 01/2019 da Procuradoria Geral Eleitoral da República.
Não havendo recurso, que se expeça ofício comunicando ao Exmo. Procurador Regional Eleitoral do Piauí acerca do desdobramento
deste procedimento.
Por derradeiro, encaminhe-se este Despacho para ser publicado no DOEMPPI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 09 de setembro de 2020.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor Eleitoral

6.3. 79ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - CARACOL13306
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 01/2020
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 79ª Zona Eleitoral na Comarca de
Caracol (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);
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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
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 79ª Zona Eleitoral (Anísio de Abreu, Caracol, Guaribas e Jurema/PI):
Página 61

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 714 Disponibilização: Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020

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 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.
Caracol (PI), 08 de setembro de 2020
JOSÉ MARQUES LAGES NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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