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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13340
PORTARIA PGJ/PI Nº 1603/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005149/2020-29,
RESOLVE
CONCEDER à servidora MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAUJO, Técnica Ministerial, matrícula nº 380 , 05 (cinco) dias de folga, para serem
fruídos nos dias 28, 29 e 30 de setembro e 01 e 02 de outubro de 2020, como compensação em razão de atuação na fiscalização do processo
unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, conforme Portaria PGJ/PI nº 3126/2019, bem como atuação na prestação de
serviço de digitalização de documento , conforme Portaria PGJ/PI nº 305/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1614/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias ao Promotor de Justiça JOÃO
PAULO SANTIAGO SALES, titular da 5º Promotoria de Justiça de Parnaíba, referentes ao 2º período do exercício de 2020, previstas para o
período de 01 a 30 de outubro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, para que sejam usufruídas no período de
01 a 30 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1616/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005136/2020-89,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
TERESINA/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

7

2ª Promotoria de Justiça de União

Sâmio Falcão Mendes Filho*

*Substituição de servididor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1617/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005187/2020-70,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
ESPERANTINA/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

26

Promotoria de Justiça de Batalha

Hugo Soares Santos*

*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1618/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005137/2020-62,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valeria Oliveira Barreto*

06

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araujo Landim Passos Lessa*

*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1621/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO 0022923/CPPT - Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0014.0005235/2020-63,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para realizar os serviços especificados abaixo:
Serviço e local

Data

Fiscalizar o andamento da obra de ampliação da sede de Altos-PI e conferir a conclusão das obras de Castelo do Piauí
-PI

11 de setembro de
2020

Realizar vistoria na sede de Oeiras-PI para verificar as condições físicas daquela sede e viabilidade para realização de
manutenção predial

14 de setembro de
2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1625/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000125/2020-71,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora GABRIELLA PRADO ALBUQUERQUE, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 373, do Padrão 02, Classe A, para o Padrão 03, Classe A de sua carreira, conforme artigos 16
e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 21 de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1626/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no processo SEI nº 19.21.0013.0004937/2020-73,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) TUANY DE SOUSA FRANÇA, Assessora Ministerial, matricula nº 15527, lotada junto à Coordenadoria de
Licitações e Contratos, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as atribuições atinentes ao cargo de Assessor Administrativo do PGJ, em
substituição ao servidor Pedro Henrique Gomes do Nascimento, enquanto durar o afastamento deste, no período de 31 de agosto, 01, 02, 03 e
04 de setembro de 2020, com efeitos retroativos a 31 de agosto de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI13338
PORTARIA Nº 39/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020
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 Assunção do Piauí, com número expressivo de queimadas, colocando
em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no Município de Assunção do Piauí, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 36/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí, com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação[1] ao Município de Assunção do Piauí com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias[2], que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas[3];
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97[4],
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4. expedir Recomendação[5] ao Município de Assunção do Piauí-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes
providências: I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de ___________________PI, com o objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a
incêndio e medidas correlatas; II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público), ou admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em
espécies e quantidades aprovadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados
pela corporação estadual ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[6]; III - para fins de cumprimento das
providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do
ano de 2021, do Município de Assunção do Piauí, 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
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de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
5. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Assunção do Piauí 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 Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, 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.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
[1] Caso o Promotor de Justiça entenda que é cabível a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta contendo as mesmas providências
elencadas na Recomendação, o CAO de Defesa do Meio Ambiente elaborou uma minuta de acordo extrajudicial nesse sentido, o qual poderá ser
livremente utilizado pelos Órgãos de Execução.
[2] O CAOMA sugere que os 120 (cento e vinte) dias de fiscalização ocorram no segundo semestre do ano, com preferência aos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro.
[3] O CAO de Defesa do Meio Ambiente somente sugere a recomendação dessa medida extrema caso seja verificada a ocorrência de uma das
03 (três) hipóteses elencadas pelo art. 14 do Decreto Federal nº 2.661/98 (no roteiro de atuação apontamos o mencionado no inciso I do por ser
aquele que é mais comumente verificado):
Art 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis;
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos
como parâmetros;
III - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações
aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
[4] Ressaltamos que o mesmo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 ressalva a possibilidade de efetivação de "campanha dos órgãos públicos" em
"caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral". Dessa forma, remanesce a possibilidade de o Órgão de
Execução, por seu exclusivo critério, recomendar a execução da campanha, ainda que nos 03 (três) meses anteriores ao pleito, desde que
atendidas as condições mencionadas acima.
[5] Caso o Promotor de Justiça entenda que é cabível a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta contendo as mesmas providências
elencadas na Recomendação, o CAO de Defesa do Meio Ambiente elaborou uma minuta de acordo extrajudicial nesse sentido, o qual poderá ser
livremente utilizado pelos Órgãos de Execução.
[6] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito".
RECOMENDAÇÃO Nº 39/2020
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 36/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, 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
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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 Assunção do Piauí, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção
das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a 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 Assunção do Piauí, 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
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publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Sindicato Rural - Proibição de Queimadas
RECOMENDAÇÃO Nº 40/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, 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 instaurou o Procedimento Administrativo nº 39/2020, com o objetivo de
aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, 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
Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Sindicato Rural de Assunção do Piauí, na pessoa de seu Presidente, o Senhor JOSÉ CAETANO DA SILVA, que se
abstenha de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou
recuperação de pasto no Município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção
desses Sindicatos e Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as
penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional 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.
Fica advertido o destinatário 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Munícipes - Proibição de queima de lixo
RECOMENDAÇÃO Nº 41/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, 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
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Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 36/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, 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
Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de Assunção do Piauí, 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Polícia Militar - Infrações penais relacionadas a queimadas e incêndios florestais
RECOMENDAÇÃO Nº 42/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, 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 36/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, 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
Assunção do Piauí;
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
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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 Assunção do Piauí, na pessoa do Sr. OSIAS GOMES DE OLIVEIRA
FILHO, a adoção das seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Assunção do Piauí, 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Polícia Civil - Infrações penais relacionadas a queimadas e incêndios florestais
RECOMENDAÇÃO Nº 43/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, 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 36/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de _________________-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 Assunção do Piauí, o fogo poderá se propagar
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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
Assunção do Piauí;
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 Assunção do Piauí, 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
Assunção do Piauí, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou
não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Recomendação - Município - Brigadas Municipais
RECOMENDAÇÃO Nº 44/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, 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 36/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
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princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de Assunção do Piauí 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 Assunção do Piauí, 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 Assunção do Piauí, com o objetivo de
atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Assunção do Piauí, 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 Veríssimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 000168-240/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e na Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça, com a necessidade de se acompanhar a prestação de
alimentos em favor da criança J.L.S.R., dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
O procedimento foi instaurado após chegar ao conhecimento deste órgão ministerial, por meio de declarações da Sra. Maria Raylane da Silva
Carvalho, informando que teve um relacionamento amoroso com o Sr. Rafael Rodrigues de Sousa, que resultou no nascimento de um filho,
J.L.S.R., o qual fora devidamente registrado em cartório pelos pais. Afirma que desde o nascimento da criança, que atualmente conta com 04
(quatro) anos de idade, o genitor contribuiu para o sustento de sua prole por apenas 04 vezes, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma. O
pai da criança não paga pensão alimentícia do seu filho e reside e trabalha no Estado de São Paulo.
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De posse das informações iniciais, foi determinada a realização de diligências para localizar o endereço que atualmente o pai do menor reside no
Estado de São Paulo, informação esta prestada pela Sra. Maria Simone Rodrigues da Silva, tia do menor, conforme termo de declaração retro.
Com isso, foi ajuizada ação de alimentos em favor do menor referenciado.
É O RELATÓRIO.
Ao que se vê dos autos, em 09.09.2020, tendo-se por elucidados os fatos, foi ajuizada ação de alimentos em favor do menor, sendo distribuída à
Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio/PI, recebendo o n. 0800699-63.2020.8.18.0071, conforme documentação anexa, nada
justificando a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n.
174/2017 do CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa
dos autos para deliberação.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 13º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a sua divulgação no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunique-se o teor desta decisão ao CSMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 09 de setembro de 2020.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI13342
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 02/2020 - PROTOCOLO SIMP N. 000190-2672020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N. 41/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representado pela Promotora de Justiça da Promotoria de Itainópolis-PI, no uso de suas atribuições
legais e na defesa dos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, e DA PROBIDADE
ADMINISTRATIVA, previstos na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruílos, na forma da lei complementar respectiva", vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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 da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Civil Público n. 02/2020 - SIMP n. 000190-267/2020, no âmbito da Promotoria de Justiça de
Itainópolis, que visa acompanhar preterição de candidatos aprovados no Concurso Público n. 01/2019 do Município de Itainópolis-PI;
CONSIDERANDO que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "os candidatos aprovados em concurso público têm direito
subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do
concurso" (RE nº 227480/RJ, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe-157, divulg. 20/08/2009, public 21/08/2009), uma vez que a
Administração tornou pública a necessidade de contratação de pessoal para integrar o quadro de profissionais;
CONSIDERANDO, assim, que, "a partir da veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade de a Administração prover determinado
número de vagas, a nomeação e posse, que seriam, a princípio, atos discricionários, de acordo com a necessidade do serviço público, tornam-se
vinculados, gerando, em contrapartida, direito subjetivo para o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital" (STJ, RMS
20.718/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 03/03/2008);
CONSIDERANDO, ademais, "a aprovação em concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação, constituindo mera expectativa de
direito. Esse direito surgirá se for nomeado candidato não aprovado no concurso, se houver o preenchimento de vaga sem observância de
classificação do candidato aprovado (Súmula 15-STF) ou se, indeferido pedido de prorrogação do prazo do concurso, em decisão desmotivada,
for reaberto, em seguida, novo concurso para preenchimento de vagas oferecida no concurso anterior cuja prorrogação fora indeferida em
decisão desmotivada. II. - Precedentes do STF: MS 16.182/DF, Ministro Evandro Lins (RTJ 40/02); MS 21.870/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ"
de 19.12.94; RE 192.568/PI, Ministro Marco Aurélio, "DJ" de 13.9.96; RE 273.605/SP, Ministro Néri da Silveira, "DJ" de 28.6.02"
CONSIDERANDO que conforme restou apurado nos autos do Inquérito Civil Público n. 02/2020 - SIMP n. 000190-267/2020, existem servidores
contratados a título precário no Município de Itainópolis, em detrimento de candidatos aprovados no Concurso Público n. 01/2019 da referida
municipalidade;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Sr. Prefeito Municipal de Itainópolis que:
Providencie a imediata exoneração de todos os funcionários contratados a título precário, bem como a nomeação dos aprovados no
Concurso Público n. 01/2019, realizado pelo Município de Itainópolis.
Para os cargos que não foram previstos no Concurso Público n. 01/2019, justificar a contratação, dentre as hipóteses previstas na
Constituição Federal[1].
Informo-lhe ainda que, no prazo de 10 (dez) dias, deverá ser comunicado a esta Promotoria de Justiça o cumprimento, ou não, desta
Recomendação.
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.
Encaminhe-se o presente expediente ao seu destinatário.
Remetam-se cópias desta Recomendação ao CACOP, para conhecimento, bem como ao DOEMP-PI, para fins de publicação.
Picos-PI, 11 de setembro de 2020
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça
[1] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13343
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 36/2020
Portaria n.º 61/2020
(Protocolo SIMP 000155-107/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que está respondendo pela 2ª Promotoria de OeirasPI, face o disposto no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º
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da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do patrimônio público, nos termos dos artigos 127, caput, e
129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a
eficiência, expressamente elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é obrigação dos gestores públicos a realização de ações proativas visando à moralização da gestão e aplicação dos
recursos públicos, no intuito de encerrar ações danosas ao interesse público e impedir danos futuros à coletividade;
CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial tomou conhecimento, através da veiculação em portal de notícias local, que em pouco mais de três
anos a Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí-PI teria gastado cerca de R$ 682.020,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e vinte reais) no
pagamento de diárias;
CONSIDERANDO que a concessão de diárias objetiva custear despesas de viagens e estadas para desempenho de atividades em caráter
eventual, transitório e em razão de serviço, para localidade diversa de sua sede ou circunscrição.
CONSIDERANDO que as diárias possuem natureza indenizatória e eventual, portanto, não podem ser convertidas, de modo expresso ou
implícito, em remuneração indireta, conforme lições da doutrina especializada:
"Indenizações - São previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função. Seus valores podem ser
fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não incorporam a remuneração, não repercutem no
cálculo dos benefícios previdenciários e não estão sujeitas ao imposto de renda. Normalmente, recebem as seguintes denominações: ajuda de
custo - destina-se a compensar as despesas de instalação em nova sede de serviço, pressupondo mudança de domicílio em caráter permanente;
diárias - indenizam as despesas com passagem e/ou estadia em razão de prestação de serviços em outra sede e em caráter eventual;
auxílio-transporte - destina-se ao custeio total ou parcial das despesas realizadas pelo servidor com transporte coletivo nos deslocamentos de
sua residência para o trabalho e vice-versa. Outras podem ser previstas pela lei, desde que tenham natureza indenizatória. Seus valores não
podem ultrapassar os limites ditados por essa finalidade, não podem se converter em remuneração indireta. Há de imperar, como
sempre, a razoabilidade." (LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 460).
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar possíveis atos de improbidade
administrativa praticados pela senhora Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá, Prefeita do Município de Colônia do Piauí-PI,
relativos a supostos pagamentos irregulares de diárias realizados pela Prefeitura de Colônia do Piauí, de Janeiro de 2017 a Agosto de
2020, para fins de coletar informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a
necessidade de conversão em inquérito civil, celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível
arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Promova a autuação na Notícia de Fato nº 65/2020 (SIMP: 000155-107/2020), como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público;
7) REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí-PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, preferencialmente através do email
secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br:
a. Considerando que a concessão de diárias deverá ser feita mediante a observância de ato legislativo próprio, informe e junte cópia da lei
municipal que trata dos critérios de concessão de diárias, a qual dá embasamento ao pagamento dessas verbas indenizatórias no
âmbito do Município de Colônia do Piauí-PI;
b. Considerando as diárias pagas pela Prefeitura de Colônia do Piauí-PI de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020, informe a quantia total paga em
diárias em cada ano, bem como acoste documentação que contenha nomes dos beneficiários, cargo ou função que exercem, destino,
motivo legítimo do deslocamento, período de afastamento, número de diárias, valores despendidos e cópias das respectivas Portarias
com as respectivas concessões das diárias;
c. Sabendo-se que as despesas de diárias deverão seguir o rito da Lei Federal nº 4.320/64, qual seja, concessão mediante EMPENHO PRÉVIO,
emissão de NOTA DE LIQUIDAÇÃO e de ORDEM DE PAGAMENTO, acoste as notas de empenho, notas de liquidação e ordens de
pagamento correspondentes às despesas com diárias referente ao período de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020;
d. Informe se, no período de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020, houve pagamento de diárias a pessoas que não são agentes públicos da
Prefeitura.
Publique-se. Cumpra-se.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Oeiras - PI, 10 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
INQUÉRITO CIVIL Nº 35/2020
SIMP 000178-107/2020
Portaria n.º 60/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades durante o exercício financeiro de 2016, no município de Oeiras/PI, em razão de
pagamentos a diversas pessoas físicas sem os respectivos instrumentos contratuais, e/ou ausente procedimento licitatório, RESOLVE,
nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
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de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias, informações quanto à tramitação do processo de
prestação de contas do exercício financeiro 2016, conforme Acórdão 1719/2018, proferido no Processo TC/007394/2018 (apensado ao processo
de prestação de contas, exercício 2016), informando, ainda, se existe acórdão proferido nos autos desse processo de prestação de contas, bem
como informando número do processo para consulta.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 10 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 37/2020
Portaria n.º 62/2020
(Protocolo SIMP 000167-107/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que está respondendo pela 2ª Promotoria de OeirasPI, face o disposto no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º
da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do patrimônio público, nos termos dos artigos 127, caput, e
129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a
eficiência, expressamente elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é obrigação dos gestores públicos a realização de ações proativas visando à moralização da gestão e aplicação dos
recursos públicos, no intuito de encerrar ações danosas ao interesse público e impedir danos futuros à coletividade;
CONSIDERANDO denúncia protocolizada junto a essa Promotoria de Justiça pelo vereador do município de Oeiras-PI, senhor Adauberon de
Morais, noticiando que, no período de Março de 2017 a Maio de 2018, a Prefeitura Municipal de Oeiras-PI contratou prestação de serviços
de transportes e fretes com empresa de titularidade da senhora Carla Vitória da Silva Leal, à época dos fatos, ocupante do cargo em
comissão de Secretária I, lotada no gabinete do prefeito, nomeada por meio da Portaria nº 246/2017, datada de 24 de julho de 2017, mas
com efeitos retroativos a 01 de Junho de 2017;
CONSIDERANDO que a os fatos supramencionados não se coadunam com os princípios que regem a Administração Pública, sobremaneira, a
moralidade administrativa e a legalidade;
CONSIDERANDO disposição do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, de acordo com a qual servidor público, seja ele efetivo ou ocupante de
cargo em comissão/função gratificada, está impedido de participação de licitação com o poder público;
CONSIDERANDO que da redação do referido dispositivo legal se aduz que, se o servidor está impedido de participar da licitação, daí se
infere que também não pode firmar contrato com o poder público;
CONSIDERANDO que os supostos atos de improbidade administrativa importaram em enriquecimento ilícito, causaram prejuízo ao erário e
atentaram contra os princípios da administração, nos moldes do previsto na Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO, ainda, o Estatuto do Servidor Público do Município de Oeiras, notadamente, o que se encontra previsto nos artigos 4º,
inciso III, 124, inciso III, e 125, inciso IX;
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar possíveis atos de improbidade
administrativa praticados pelo Prefeito do Município de Oeiras-PI, José Raimundo de Sá Lopes, pelo Secretário de Finanças, Luiz
Ronaldo de Abreu Sá, e por Carla Vitória da Silva Leal, relativos à contratação da empresa individual de titularidade de Carla Vitória da
Silva Leal (CNPJ: 27.228.537/0001-60), pela Prefeitura do ente municipal em comento, para a prestação de serviços, no período de Julho
de 2017 a Maio de 2018, a despeito de a referida senhora, nesse mesmo período, constar como ocupante do cargo comissionado
municipal denominado Secretária-I, com lotação no gabinete do prefeito, para fins de coletar informações, documentos, depoimentos,
perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade de conversão em inquérito civil, celebração de termo de
ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Promova a autuação na Notícia de Fato nº 71/2020 (SIMP: 000167-107/2020) como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público;
7) REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de Oeiras-PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, através do email
secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br:
a. Informe se a senhora Carla Vitória da Silva Leal (CPF: 052.072.323-63) ainda ocupa cargo comissionado nessa municipalidade. Em caso
negativo, apresente cópia da portaria que determinou a sua exoneração do referido cargo;
b. Apresente cópias legíveis dos contracheques da senhora Carla Vitória da Silva Leal (CPF: 052.072.323-63), enquanto servidora ocupante
de cargo comissionado nessa municipalidade, relativos ao período de Julho de 2017 a Novembro de 2018;
c. Apresente cópias legíveis dos extratos de dispensa de licitação relativos às contratações de prestações de serviços firmadas com a
empresária individual Carla Vitória da Silva Leal (CNPJ 27.228.537/0001-60), no período de Julho a Dezembro de 2017 e nos meses de
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Janeiro, Fevereiro, Abril e Maio de 2018;
d. Apresente cópias legíveis das notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de
transferências bancárias referentes aos contratos de prestação de serviços firmados com a empresária individual Carla Vitória da Silva
Leal (CNPJ 27.228.537/0001-60), no período de Julho a Dezembro de 2017 e nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril e Maio de 2018;
e. Informe quando deixou de contratar os serviços de transporte e fretes da empresária individual Carla Vitória da Silva Leal (CNPJ
27.228.537/0001-60), apresentando documentos comprobatórios;
f. Apresente esclarecimentos acerca do objeto de apuração do presente procedimento extrajudicial, sendo imprescindível que exponha os
motivos pelos quais, mesmo havendo a nomeação da senhora Carla Vitória da Silva Leal ao cargo comissionado de Secretária-I, por
meio da Portaria nº 246/2017 datada de 24 de julho de 2017, mas com efeitos retroativos a 01 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Oeiras continuou a contratar prestação de serviços de transportes e fretes com a empresária individual Carla Vitória da Silva Leal
(CNPJ 27.228.537/0001-60) e a emitir notas de empenho, de liquidação, ordens de pagamento e comprovantes de pagamento em seu
nome e CNPJ, no período de Julho a Dezembro de 2017 e nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril e Maio de 2018.
8) Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Oeiras - PI, 10 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.

2.4. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI13345
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019 SIMP: 000275-090/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DO RELATÓRIO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para averiguar a continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Picos (Suporte Avançado de Vida), a partir de relatório de inspeção que informou a inoperância do veículo, após envolvimento em
acidente.
O feito teve início no ano de 2019, na 3ª Promotoria de Justiça e, em consequência da sucessiva distribuição das atribuições dos órgãos de
execução de primeiro grau do Ministério Público do Estado do Piauí (Resolução CPJ nº 03/2018) foi redistribuído a esta Promotoria de Justiça,
passando a aqui tramitar em outubro do citado ano.
O procedimento seguiu sua marcha instruído com informações e documentos solicitados aos órgãos de saúde.
Ato contínuo, este Órgão de Execução expediu Recomendação Administrativa nº 01/2019 ao Secretário Municipal de Saúde para adoção das
providências necessárias ao conserto ou substituição do veículo.
Em atendimento à determinação ministerial, o órgão informou que o veículo já se encontrava em funcionamento. Oficiada, a coordenadoria do
SAMU informou que a ambulância ainda aguardava os
reparos necessários ao seu pleno funcionamento.
Em sequência, este órgão ministerial determinou a realização de inspeção in loco com colheita de material fotográfico, a fim de se constatar a
procedência das informações colacionadas.
Relatório de inspeção datado de 03 de fevereiro de 2020, informando o pleno funcionamento da ambulância do SAMU de Picos classificada como
UTI móvel (Suporte Avançado de Vida), conforme registros fotográficos do veículo e do livro de transferências de pacientes por ele realizadas.
DA PERDA DO OBJETO QUE ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DO FEITO
Toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão
investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos
probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
A Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público assim dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil."
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, houve perda do objeto que ensejou a instauração deste procedimento, na medida em que
tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento.
Assim, a pretensão de averiguar a inoperância do veículo citado, não tem mais razão de ser, pela resolução da demanda entabulada, conforme
infere-se do relatório de inspeção in loco realizada por este órgão ministerial, o qual comprova a resolutividade do feito.
Nesse contexto, o arquivamento do procedimento administrativo é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando- se, nesta sede,
solucionado o fato narrado, sem prejuízo de atuação futura desta Promotoria, em caso de nova demanda.
CONCLUSÃO
Em face de sobreditas considerações, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça signatário,
determina o ARQUIVAMENTO do feito, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as devidas comunicações ao Conselho Superior
do Ministério Público do Estado do Piauí e providências de praxe.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se ao E. CSMP, sem necessidade de remessa dos autos para homologação, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por ter sido o procedimento instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Cumpra-se.
Picos (PI), 03 de março de 2020.
CLEANDRO ALVES DE
Assinado de forma digital por CLEANDRO ALVES DE
MOURA:30697 MOURA:30697409368
409368
Dados: 2020.07.08
12:43:53 -03'00'
Cleandro Moura
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Promotor de Justiça, em exercício
RECOMENDAÇÃO Nº 59/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/7ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PICOS-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 Picos-PI instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de aferir a utilização irregular
de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Aroeiras do Itaim-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Aroeiras do Itaim-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 Aroeiras do Itaim-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 da 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 artigos 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 artigos 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 Aroeiras do Itaim-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
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;
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;
Página 16

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 716 Disponibilização: Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Publicação: Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa.
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 sedepicos@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim-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 que a secretaria deste Órgão Ministerial encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Picos/PI, 03 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PORTARIA Nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
nos artigos 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,
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
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 Aroeiras do Itaim-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 Aroeiras do Itaim-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
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
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 artigos 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 artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
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finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
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 presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Aroeiras do Itaim-PI, com a adoção das seguintes medidas:
<>registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais; expedir ofício
às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente,
confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente; expedir Recomendação ao Município de Aroeiras do Itaim-PI.
Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 60/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/7ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PICOS-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 Picos-PI instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de aferir a utilização irregular
de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Bocaina-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Bocaina-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 Bocaina-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 da 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 artigos 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 artigos 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,
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RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Bocaina-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das
seguintes providências:
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;
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;
encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa.
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 sedepicos@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Bocaina-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 que a secretaria deste Órgão Ministerial encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Picos/PI, 03 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 61/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/7ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PICOS-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 Picos-PI instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de aferir a utilização irregular
de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Dom Expedito Lopes-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Dom Expedito Lopes-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 Dom Expedito Lopes-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 da 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 artigos 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 artigos 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
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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 Dom Expedito Lopes-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
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;
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;
encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa.
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 sedepicos@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes-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 que a secretaria deste Órgão Ministerial encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Picos/PI, 03 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 29/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
nos artigos 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 Dom Expedito Lopes-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 Dom Expedito Lopes-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;
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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 artigos 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 artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Dom Expedito Lopes-PI, com a adoção das seguintes medidas:
registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
expedir Recomendação ao Município de Dom Expedito Lopes-PI. Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para
despacho.
Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/7ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PICOS-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 Picos-PI instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de aferir a utilização irregular
de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Francisco Santos-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Francisco Santos-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 Francisco Santos-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,
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
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 da 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 artigos 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
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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;
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela
Constituição Federal de 1988, nos artigos 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
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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 Francisco Santos-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
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;
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;
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<>encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de leiordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa.
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 sedepicos@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Francisco Santos-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 que a secretaria deste Órgão Ministerial encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Picos/PI, 03 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PORTARIA Nº 30/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
nos artigos 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);
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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,
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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 Francisco Santos-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 Francisco Santos-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
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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 artigos 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 artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
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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 presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Francisco Santos-PI, com a adoção das seguintes medidas:
<>registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais; expedir ofício
às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente,
confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente; expedir Recomendação ao Município de Francisco Santos-PI.
Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 28/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto
nos artigos 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
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a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar,
atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Bocaina-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 Bocaina-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 artigos 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 artigos 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Bocaina-PI, com a adoção das seguintes medidas:
registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
expedir ofício às emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
expedir Recomendação ao Município de Bocaina-PI.
Adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Picos/PI, 02 de setembro de 2020. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.5. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13346
PORTARIA 12ª PJ Nº 80/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 24/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
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CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 20/2020, instaurada em razão de denúncia recebida na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, em face do Poder Público Estadual, acerca da falta de acesso a medicamentos, atendimento médico especializado de qualidade e
ausência de isenção de impostos aos pacientes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade- DTH .
CONSIDERANDO os Ofícios 12ª PJ Nº 945/2020, 1011/2020 e 1235/2020, expedidos à Secretaria de Estado da Saúde - SESAPI, requisitando
informações e documentos à respeito da denúncia, até a presente data, sem resposta.
CONSIDERANDO proximidade do vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 202020 (SIMP: 000045-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 14/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 24/2020, a fim de averiguar falta de acesso a medicamentos, atendimento médico especializado de
qualidade aos pacientes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade- DTH, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito, Assessora de Promotoria, para secretariar este Procedimento Preparatório;
3 - Reitere-se, com advertências legais, o teor dos Ofícios 12ª PJ Nº 945/2020, 1011/2020 e 1235/2020, expedidos à Secretaria de Estado da
Saúde - SESAPI;
4 - Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Teresina, 10 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 081/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 119/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina (PI), por intermédio do representante legal
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o 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, que confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, consoante preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 197 da Constituição Federal, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que a Lei 8.080/1990 estabelece em seu art. 7º, inciso I, que as ações e serviços públicos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) devem obedecer, dentre outros princípios, à universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
CONSIDERANDO a solicitação de audiência feita pela presidência do Conselho Estadual do Piauí à fl. 25;
CONSIDERANDO que o Ofício 12ª PJ nº 158/2020, destinado à SESAPI, ainda carece de resposta até a presente data (fl. 22);
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 119/2019, instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar possíveis irregularidades no
atendimento às demandas do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretária de Estado da Saúde;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 119/2019 (SIMP nº 000160-027/2019);
CONSIDERANDOque o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório nº 119/2019 em Inquérito Civil Público, a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento
às demandas do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretária de Estado da Saúde, determinando, desde logo, as
seguintes diligências:
a) Autuação da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
b) Nomeação do servidor Renan Barros Moura Costa para secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
c) Remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de 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, e para fins de publicação no Diário
de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
d) Publicação e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme
artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) Seja reiterado o Ofício 12ª PJ nº 158/2020 (fl. 22), destinado à SESAPI;
f) Seja designada audiência virtual, pelo sistema Teams, para o dia 17 de setembro de 2020, às 09h, com o envio de convites para a Mesa
Diretora do CES-PI.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 082/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 104/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina (PI), por intermédio do representante legal
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e 25, IV, "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o 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;
Página 25

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 716 Disponibilização: Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Publicação: Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, consoante preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 197 da Constituição Federal, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que a Lei 8.080/1990 estabelece em seu art. 7º, inciso I, que as ações e serviços públicos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) devem obedecer, dentre outros princípios, à universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 104/2019, instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar as causas de apagão
ocorrido na Maternidade Dona Evangelina Rosa no dia 04 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que a Equatorial Energia afirma que o apagão na MDER no dia 04 de outubro de 2019 foi decorrente de problemas no gerador
da instituição;
CONSIDERANDO que a Direção da MDER afirma que o problema foi ocasionado por falha na rede elétrica da Equatorial;
CONSIDERANDO que a 12ª Promotoria de Justiça de Teresina solicitou análise da documentação constante nos autos ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Piauí, através do Ofício nº 276/2020;
CONSIDERANDO que o referido ofício ainda carece de resposta até a presente data;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 104/2019 (SIMP nº 000156-027/2019);
CONSIDERANDOque o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório nº 104/2019 em Inquérito Civil Público, a fim de apurar as causas de apagão ocorrido na
Maternidade Dona Evangelina Rosa no dia 04 de outubro de 2019, determinando, desde logo, as seguintes diligências:
a) Autuação da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
b) Nomeação do servidor Renan Barros Moura Costa para secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
c) Remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de 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, e para fins de publicação no Diário
de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
d) Publicação e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme
artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) Seja reiterado o Ofício 12ª PJ nº 276/2020, destinado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, para que encaminhe análise
da documentação presente nos autos do referido procedimento.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 10 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.6. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13347
Notícia de Fato nº 12/2020 - SIMP nº 000022-383/2020
Noticiante: Thamires Raquel Silva Ferreira
Noticiado: UNIMED Teresina
DECISÃO
Trata-se de reclamação trazida a 31ª Promotoria de Justiça através da representação - Protocolo Nº 1553/2020 - recebida na Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, realizada pela Sra. Thamires Raquel Silva Ferreira, que foi encaminhada para a Promotoria de Justiça
especializada em Saúde Pública (12ª Promotoria de Justiça), a qual declinou da atribuição por se tratar de notificante assistida por plano de
saúde (UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico). Assim, posteriormente distribuída pela Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça
de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente para essa Promotoria de Justiça do Consumidor.
Conforme Termo de Declaração, em anexo, a Sra. Thamires Raquel Silva Ferreira afirmou ter sido diagnosticada com urticária espontânea
crônica e possuir indicação médica do medicamento OMALIZUMABE 150g, e que foi negada pelo Plano de saúde - UNIMED. Anexou à
manifestação prescrição e relatório médico, laudo de solicitação de medicamentos, negativa quanto ao requerimento do fármaco à Secretaria
Estadual de Saúde e ao plano de saúde UNIMED e registros fotográficos.
Após o atendimento realizado por essa Promotoria de Justiça, foi expedido ofício para a empresa Unimed Teresina (Ofício nº 165/2020),
requisitando informações acerca do caso.
Em resposta, a empresa informou, em suma, que a autorização do medicamento Omalizumabe (Xolair) não é de cobertura obrigatória das
Operadoras, conforme RN 428/ANS, parecer técnico e do contrato firmado. Afirmou que a Unimed não age com violação aos direitos do
consumidor, pelo contrário, a reclamada cumpre o que determina a legislação pertinente, e deste modo, a negativa se deu em razão dos
entendimentos e determinações da Agência Reguladora e do contrato firmado.
Ato contínuo, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 172/2020 e nº 173/2020 determinando audiência para o dia 07/07/2020, às 10h,
através da Plataforma Teams. Assim, compareceram à audiência designada a representante da Unimed Teresina, Mayane Mayela de Pontes
Silva e Carla Pereira de Castro, e consumidora Thamires Raquel Silva Ferreira. Na ocasião a representante da Unimed informou que a operadora
não poderia autorizar o tratamento em razão do medicamento prescrito (Omalizumabe 150g) não constar no rol da ANS - Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Além disso, a mesma informou que não fornece medicação, exceto quando o paciente encontra-se internado e necessita de
medicação ou quando é uma medicação oncológica (antineoplástico) e essas devem estar no rol da ANS, o que não seria o caso debatido, pois o
mesmo seria de uso domiciliar, solicitado através de prescrição médica.
Dada a palavra à consumidora, alegou fazer tratamento para urticária crônica há mais de cinco anos, que fazia uso de outras medicações, como
por exemplo a hidroxicloroquina, mas devido a possibilidade de efeitos colaterais, foi alterado o tratamento para o uso do OMALIZUMABE
XOLAIR. Alegou que conseguiu algumas amostras da medicação através de um Programa do Laboratório, mas precisa dar continuidade ao
tratamento, solicitando-o ao plano de saúde. Aludiu que que a referida medicação é aplicada em uma clínica por um profissional habilitado.
Destacou que nessa clínica, outros pacientes, que fazem uso dessa medicação, já a conseguiram junto à UNIMED Teresina-PI. Dessa forma,
irresignada com as alegativas solicitou providências por parte do Ministério Público.
Diante da impossibilidade da composição amigável entre as partes em audiência, a Promotora de Justiça, buscando esgotar todas as
possibilidades de acordo, solicitou à representante que fosse levado o caso da reclamada ao setor de auditoria médica do Plano de Saúde, a fim
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que a mesma fizesse uma análise especial do caso abordado, buscando a sensibilidade da UMIMED Teresina, a fim de fornecer a medicação à
consumidora, tendo em vista que o tratamento obteve resultado positivo. Posteriormente, a reclamada se manifestou mantendo o que foi aduzido
em audiência e manifestação juntada.
É o relatório.
Compulsado os elementos de prova colacionados, e apesar das alegações da empresa, o que se verifica claramente no caso dos autos é que a
paciente necessita imediatamente de tratamento médico, nos termos prescritos pela médica especialista que a acompanha.
Verifica-se que, em razão da enfermidade vivenciada, a médica que acompanha a consumidora consignou que a paciente necessita de
tratamento com Omalizumabe 150g, 8 ampolas, 2 ampolas/ mês, por tempo indeterminado. Ocorre que a caixa desse medicamento custa em
torno de R$ 2.524,42 (dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), e a consumidora não possui condições de adquirir o
medicamento. Em Relatório Médico a Dra. Fernanda Ayres, relatou que sua paciente tem diagnóstico há 05 (cinco) anos, recomendando tal
tratamento a fim de ter um controle mais adequado da urticária sem necessidade de uso de corticoides ou outro medicamento imunossupressor,
com o mínimo de efeitos adversos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da paciente.
Face ao exposto, é induvidosa a necessidade de intervenção do Ministério Público para garantir os direitos constitucionalmente assegurados a
consumidora, ante a negligência e omissão por parte da empresa Unimed Teresina que se nega a fornecer o tratamento adequado à paciente.
Dessa forma, esta Promotoria de Justiça ajuizou AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, que tramita
sob o nº 0818734-58.2020.8.18.0140, na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conforme Comprovante de Protocolo
em anexo.
Conforme a Resolução nº 174/2017 do CNMP, que disciplina a instauração e a tramitação da Notícia de Fato, o procedimento será arquivado
quando o fato narrado já se encontrar judicializado, conforme disposição do art. 4º, II, in verbis:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifo nosso)
Assim, tendo em vista que a questão já se encontra sob a tutela do Poder Judiciário, PROMOVO O ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato,
nos termos do supracitado art. 4º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Oficie-se os interessados, a fim de lhes dar conhecimento deste arquivamento.
Informe-se o CSMP para os fins previstos no art. 5º da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cumpra-se.
Teresina - PI, 04 de setembro de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

2.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13348
PORTARIA Nº 135/2020
INTERESSADO: Francisco de Assis Oliveira Andrade
INVESTIGADOS: Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito do município de São José do Divino; Maria da Glória Oliveira Silva,
Secretária de Saúde do município de São José do Divino.
Objeto: instaurar Procedimento Preparatório nº 31/2020 pra investigar o descumprimento do item 6 da recomendação ministerial nº 95/2020,
Portaria nº 428/2020 do Ministério da Saúde e demais medidas sanitárias quanto a prevenção e/ou proliferação do coronavírus.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, e, com
fundamento nos artigos 127, caput, e 129, inciso II da Constituição Federal; pelo art. 1º, inciso IV e VII, e art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; nos
artigos 26, inciso I e 27, parágrafo único da Lei Federal nº 8.625/93; pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 23/2007 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que o art. 27, parágrafo único, inciso IV e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, conferiram ao Ministério Público a
possibilidade de expedir recomendações.
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução n.º 164/2017 do Conselho Superior do Ministério Público dispõe que "a recomendação é
instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como
instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas";
CONSIDERANDO que o desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do
Ministério Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação (art. 11 da resolução nº
164/2017);
CONSIDERANDO a representação formulada pelo Sr. Francisco de Assis Oliveira Andrade, funcionário público municipal, onde relata que, em
que pese ser do grupo de risco em virtude de ser portador de hipertensão arterial sistêmica e pessoa idosa (66 anos), vêm sendo pressionado
pelo prefeito e secretária de saúde do município de São José do Divino, para o efetivo retorno as atividades presenciais;
CONSIDERANDO que o item 6 da recomendação ministerial nº 95/2020, expedida no bojo do procedimento administrativo nº 87/2020, que
recomenda o "afastamento, quando compatível e segundo necessidades e possibilidades do município, dos servidores com mais de 60
(sessenta) anos e/ou aqueles que sejam portadores de comorbidades passíveis de agravamento pela infecção do coronavírus, das
atividades presenciais, com preferência para o regime de teletrabalho, se possível, observando o isolamento domiciliar recomendado pelo
Ministério da Saúde";
CONSIDERANDO que conforme o art. 3º da Lei nº 70.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que o art. 2º, inciso I, alíneas "a" e "c" institui a execução de atividades remotas aos servidores e empregados públicos com
sessenta anos ou mais e/ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e metabólicas;
RESOLVE instaurar o Procedimento Preparatório nº 31/2020, com a finalidade de apurar os fatos acima mencionados e suas repercussões
jurídicas, determinando, para tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
Autuação da presente portaria de instauração de Procedimento Preparatório, registrando-se em livro e planilhas, arquivando-se cópia em pasta
própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
A publicação da presente Portaria no Diário do Oficial do Ministério Público, juntando-se cópia da publicação atinente, assim que ocorrer,
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certificando a data;
Junte-se aos autos cópia da recomendação ministerial nº 95/2020 e Portaria nº 428/2020 do Ministério da Saúde;
Após, conclusos para deliberações.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 11 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARTÓRIO Nº 31/2020
SIMP: 000549-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 139/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Preparatório nº 31/2020, com o objetivo de investigar o
descumprimento do item 6 da recomendação ministerial nº 95/2020, Portaria n.º 428/2020 do Ministério da Saúde e demais medidas sanitárias
quanto a prevenção e/ou proliferação do coronavírus;
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que a mesma Lei Federal nº 13.979/2020, em seu art. 3º, prevê as seguintes medidas para o enfrentamento da infecção:
isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação
e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal assevera que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução n.º 164/2017 do Conselho Superior do Ministério Público dispõe que "a recomendação é
instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como
instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas";
CONSIDERANDO que o desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do
Ministério Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação (art. 11 da resolução nº
164/2017);
CONSIDERANDO a representação formulada pelo Sr. Francisco de Assis Oliveira Andrade, funcionário público municipal, onde relata que, em
que pese ser do grupo de risco em virtude de ser portador de hipertensão arterial sistêmica e pessoa idosa (66 anos), vêm sendo pressionado
pelo prefeito e secretária de saúde do município de São José do Divino, para o efetivo retorno as atividades presenciais;
CONSIDERANDO que o item 6 da recomendação ministerial nº 95/2020, expedida no bojo do procedimento administrativo nº 87/2020, que
recomenda o "afastamento, quando compatível e segundo necessidades e possibilidades do município, dos servidores com mais de 60
(sessenta) anos e/ou aqueles que sejam portadores de comorbidades passíveis de agravamento pela infecção do coronavírus, das
atividades presenciais, com preferência para o regime de teletrabalho, se possível, observando o isolamento domiciliar recomendado pelo
Ministério da Saúde";
CONSIDERANDO que conforme o art. 3º da Lei nº 70.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que o art. 2º, inciso I, alíneas "a" e "c" institui a execução de atividades remotas aos servidores e empregados públicos com
sessenta anos ou mais e/ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e metabólicas;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR ao Sr. Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito do município de São José do Divino e a Sra. Maria da Glória Oliveira
Silva, Secretária de Saúde do município de São José do Divino, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas:
O efetivo cumprimento aos termos da recomendação ministerial n.º 95/2020 e Portaria n.º 428/2020 do Ministério da Saúde;
O imediato afastamento, quando compatível e segundo necessidades e possibilidades do município, dos servidores com mais de 60
(sessenta) anos e/ou aqueles que sejam portadores de comorbidades passíveis de agravamento pela infecção do coronavírus, das
atividades presenciais, com preferência para o regime de teletrabalho, se possível, observando o isolamento domiciliar recomendado pelo
Ministério da Saúde e sem prejuízo da remuneração que lhe é devida;
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, determino ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 11 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
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MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.8. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13349
PORTARIA N. 15/2020
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório n. SIMP 001873-019/2019 nesta Promotoria de Justiça, em que são informadas
irregularidades consistentes no recebimento de salários por servidores da ILPI Vila do Ancião sem a devida prestação do serviço, o que, em tese,
caracteriza atos de improbidade administrativa prevista no art. 9º e 10, XII, da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o dito procedimento preparatório se encontra com prazo de conclusão excedido, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução
CNMP n. 23/2007, sendo necessária a continuidade da investigação para determinação da materialidade e autoria do fato investigado;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §7º, da Resolução CNMP n. 23/2007 estabelece que, vencido o prazo de conclusão do procedimento
preparatório, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito
civil;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e as disposições da Lei 8.429/1992, que
norteiam a atuação da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
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 da CRFB);
CONSIDERANDO que 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, III, da CRFB e arts. 5º, I, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985),
inclusive ação para responsabilização por improbidade administrativa - art. 17 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução CNMP n. 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para
apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º);
RESOLVE:
1. CONVERTER o Procedimento Preparatório n. SIMP 001873- 019/2019 em Inquérito Civil, mantendo-se o mesmo objeto.
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
Autuação do feito, observando-se a numeração sequencial dos inquéritos civis desta Promotoria de Justiça, com o devido registro no SIMP;
2.3. A afixação desta portaria no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de
Teresina/PI;
A comunicação da instauração do Inquérito Civil ao CACOP/MPPI, anexando-se cópia desta portaria;
A certificação quanto ao decurso do prazo fixado para resposta ao Ofício Q06/2020-33ª PJ.
Designo os servidores lotados neste órgão ministerial para secretariar o inquérito civil instaurado.
Cumpra-se.
Teresina, 11 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 16/2020
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório n. SIMP 001870-019/2019, nesta Promotoria de Justiça, em que são informadas
irregularidades consistentes em apropriação de bens pertencentes à ILPI Vila do Ancião e doações por esta recebidas, além de utilização de
bens e serviços da ILPI Vila do Ancião em proveito próprio por servidor da Instituição, as quais caracterizam, em tese, atos de improbidade
administrativa previstos no art. 9º, IV e XI, da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o dito procedimento preparatório se encontra com prazo de conclusão excedido, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução
CNMP n. 23/2007;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §7º, da Resolução CNMP n. 23/2007 estabelece que, vencido o prazo de conclusão do procedimento
preparatório, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito
civil;
CONSIDERANDO que há requisição de informações e documentos formulada à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos
do Piauí pendente de resposta, conforme movimentação no sistema eletrônico (SIMP);
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e as disposições da Lei 8.429/1992, que
norteiam a atuação da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
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 da CRFB);
CONSIDERANDO que 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, III, da CRFB e arts. 5º, I, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985),
inclusive ação para responsabilização por improbidade administrativa - art. 17 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que nos termos da Resolução CNMP n. 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para
apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º);
RESOLVE:
1. CONVERTER o Procedimento Preparatório SIMP 001870-019/2019 em Inquérito Civil, com o objeto de apurar irregularidades consistentes em
apropriação de bens pertencentes à ILPI Vila do Ancião e doações por esta recebidas, além de utilização de bens e serviços da ILPI Vila do
Ancião em proveito próprio por servidor da Instituição, as quais caracterizam, em tese, atos de improbidade administrativa previstos no art. 9º, IV
e XI, da Lei n. 8.429/1992
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, observando-se a numeração sequencial dos inquéritos civis desta Promotoria de Justiça, com o devido registro no SIMP;
2.2. Envio da portaria ao setor de publicações da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida
publicação;
2.3. Afixação desta portaria no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de
Teresina/PI;
Comunicação da instauração do procedimento preparatório ao CACOP/MPPI por e-mail, anexando-se cópia desta portaria;
Cumprimento do despacho de ID 31793565.
Designo os servidores lotados neste órgão ministerial para secretariar o inquérito civil instaurado.
Cumpra-se.
Teresina, 11 de setembro de 2020.
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(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI13350
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2020
SIMP Nº 000245-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado, de ofício, com o fito de acompanhar e fiscalizar as medidas de proteção de crianças e
adolescentes no contexto de Pandemia pela COVID-19, fls. 02/03.
Recomendações Administrativas n° 12/2020, 13/2020 e 14/2020 foram expedidas aos Municípios de Joaquim Pires, Esperantina e Morro do
Chapéu do Piauí com o fito de organizar o funcionamento dos Conselhos Tutelares Locais no período de Pandemia.
Em atendimento às referidas Recomendações, as Municipalidades encaminharam a esta Promotoria de Justiça escala de funcionamento dos
Conselhos Tutelares, bem como informações sobre suporte ofertado aos referidos órgãos por parte dos Municípios.
A fim de obter informações sobre utilização de recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência em ações de prevenção ao impacto
social decorrente do COVID-19, os Municípios de Esperantina, Morro do Chapéu do Piauí e Joaquim Pires foram oficiados para que informassem
sobre eventual instituição e regulamentação do FIA, oportunidade na qual informaram que, apesar de instituídos, os Fundos Municipais ainda se
encontram em fase de implantação, seja pela necessidade de criação de CNPJ próprio ou abertura de conta bancária específica.
Oficiados, os Conselhos Tutelares de Esperantina, Morro do Chapéu do Piauí e Joaquim Pires prestaram informações sobre horário de
funcionamento do órgão, medidas adotadas para garantir a proteção de crianças e adolescentes no contexto de pandemia pela COVID-19, bem
como informaram sobre o suporte fornecido pelos Municípios neste período.
O Conselho Tutelar de Morro do Chapéu do Piauí informou que atualmente está realizando atendimento na sua sede, de segunda-feira a sextafeira, nos turnos manhã (7:00hrs às 11:30hrs) e tarde (13:00hrs às 17:00hrs) e, no turno noite e finais de semana, de sobreaviso, com todas as
medidas de prevenção e combate ao Covid-19, seguindo as orientações dos órgãos da saúde.
Informaram, por fim, que o Município de Morro do Chapéu do Piauí está disponibilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como:
máscaras, luvas, toucas e álcool em gel, além de produtos de higienização da sede do Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar de Esperantina esclareceu que está funcionando nos horários de 8:00hrs às 13:30hrs, seguindo o funcionamento dos demais
órgãos municipais, atuando em escala de sobreaviso nos períodos da tarde e noite, respeitando todas as medidas de prevenção ao Coronavirus.
Acrescentaram que realizaram algumas ações com o fito de evitar a presença de menores em filas de bancos, lotéricas e outros ambientes que
geram aglomeração, assim como vem se utilizando de rádios e redes sociais para reforçar a comunidade em geral sobre os cuidados com as
crianças e adolescentes no contexto da Covid-19.
Por fim, o Conselho Tutelar de Esperantina informou que a Secretaria de Assistência Social Municipal está fornecendo Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) como: luvas, toucas e álcool em gel para os cuidados de higienização dos Conselheiros Tutelares.
Já o Conselho Tutelar de Joaquim Pires informou que estão funcionando no horário de 7:30hrs às 11:30hrs e no período vespertino estão
atuando em sobreaviso.
Pontuaram que emitiram informativos, através de redes sociais, à população sobre os riscos de exposição de menores em locais públicos no
período de Pandemia.
Esclareceram, ainda, que o Município de Joaquim Pires tem fornecido EPIs como álcool em gel, máscaras, luvas e avental.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda administrativa se exauriu, não se vislumbrando outras providências a serem tomadas
no presente caso, eis que os Conselhos Tutelares Municipais vêm atuando dentro de suas atribuições com o objetivo de proteger os direitos das
crianças e adolescentes dos Municípios em que atuam.
Ademais, pode-se verificar que a atuação dos referidos órgãos colegiados têm levado em consideração o atual contexto de Pandemia pela
COVID-19, bem como têm recebido suporte dos Municípios para sua atuação com segurança no enfrentamento ao Coronavirus.
Assim, por já estar solucionado o objeto do procedimento, promovo o ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante, em razão do presente procedimento ter sido instaurado por dever de ofício, nos termos do art. 13, § 2º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público dos termos do presente arquivamento sem necessidade de remessa dos autos para
sua homologação, nos moldes do art. 12, caput, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Expedientes Necessários.
Esperantina (PI), 10 de Setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

2.10. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13351
PORTARIA Nº 37/2020
SIMP 000095-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato autuada sob o nº SIMP 000095-029/2020, que tem por objeto apurar a suposta inobservância
de reserva de vagas para pessoa com deficiência no Processo seletivo da SESAPI - Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, lançado através do
Edital nº 02/2020, de 12.06.2020, cuja instauração derivou da Manifestação nº 2200 remetida pela Ouvidoria do Ministério Público Piauiense;
CONSIDERANDO que o feito trata de tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório (art. 1º, da Resolução
nº 001/2008, do CPJ);
CONSIDERANDO a insuficiência das informações prestadas pela SESAPI em resposta ao Ofício nº 369/2020 - 28ª PJT quanto à já citada
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denúncia regis-trada junto à Ouvidoria do MPPI, uma vez que o Secretário da pasta limitou-se a transcrever o item "2.4" do mencionado Edital
02/2020, que, de fato, previa a reserva de vagas, sem, porém, explicitar como tal reserva se daria;
CONSIDERANDO que, até a presente data, não foi encaminhada, pela SESAPI, qualquer resposta ao Ofício nº 376/2020-28ª PJT, de
29.06.2020, expedido por esta Promotoria de Justiça, reiterando a solicitação encaminhada àquela Secretaria Estadual para o envio de
informações detalhadas acerca da abordagem contida no Processo Seletivo de Edital nº 02/2020, de 12.06.2020, no tocante às vagas destinadas
a pessoa com deficiência no certame;
CONSIDERANDO que a não apresentação das informações de forma pormenorizada pelo autoridade gestora da SESAPI enseja a conversão da
Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, com a consequente requisição das informações solicitadas;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagra o princípio da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art.
50, I);
CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estatui que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei — art. 37, I, da CF;
CONSIDERANDO que a Carta Magna estabelece que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com
deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37,VIII);
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Piauí estatui que a administração de pessoal do Estado e dos Municípios observará a
destinação de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, e definição dos critérios de sua admissão, na forma da lei
— art. 54, XIII;
CONSIDERANDO que a não observância das normas legais relativas à reserva de vagas para pessoas com deficiência no certame em questão
importa, ainda, em ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA dos servidores públicos responsáveis pela decisão, na medida em que implica
em ação que viola os deveres de legalidade - art. 11, caput da Lei n. 8.429/92 -, importando, ainda, em deixar de cumprir a exigência de
requisitos de acessibilidade previstos na legislação, também considerado ato de improbidade administrativa segundo o inciso IX daquele mesmo
art. 11;
CONSIDERANDO que o ato acima referido pode vir a constituir, ainda, o crime de FRUSTRAÇÃO DE ACESSO A CARGO PÚBLICO, previsto no
art. 8º, inciso II, da Lei nº 7.853/89 que afirma: "Art. 8º: Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: II—obstar
inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua defici-ência";
CONSIDERANDO que a inobservância dos mandamentos constitucionais e legais supracitados importa em nulidade do Edital nº 02/2020, de
12.06.2020, e do Processo Seletivo a que se refere;
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/2015);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II) e que, no exercício
dessa função, poderá expedir recomenda-ções aos órgãos públicos (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, e art. 38, parágrafo único, IV,
da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos — arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado do
Piauí;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com a mesma numeração SIMP 000095-029/2020, visando à
continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Para tanto, DETERMINO as seguintes diligências:
A virtualização do procedimento em epígrafe para inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital a
partir desta data;
O encaminhamento do arquivo da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público Piauiense, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 40, VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema (SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Preparatório;
A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº
01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, bem como quanto à virtualização dos autos.
A requisição, via Ofício à SESAPI, das informações contidas nos questionamentos de 1 a 12, já solicitadas no bojo do Ofício nº 376/2020
remetido àquela Secretaria Estadual, concedendo-se, em obediência ao disposto no art. 5º, §3º da Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 2, de
19.06.2020, o prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento do expediente requisitório, para o encaminhamento das informações solicitadas,
por e-mail (28pj.cidadania@mppi.mp.br).
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 04 de setembro de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
PORTARIA Nº 32/2020
SIMP 000188-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº 67/2019 que tem por objeto apurar a "GARANTIA DE ACESSIBILIDADE NA CLÍNICA
LUCÍDIO PORTELA".
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado, fazendo-se necessária a continuidade das investigações e a
realização de novas diligências, especialmente, no que tange à adoção de providências visando sanar as irregularidades encontradas na
acessibilidade da Reclamada "Clínica Lucídio Portela";
CONSIDERANDO que o presente feito trata de tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório (art. 1º da
Resolução nº 001/2008 do CPJ);
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Título III da mencionada
Legislação);
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
CONSIDERANDO que conforme o art. 55 da Lei nº 13.146/2015 a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de
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transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos
e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do
desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade.
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
CONSIDERANDO ainda que o art. 4º da mesma lei dispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação".
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ nº 996/2020 e ATO PGJ nº 997/2020, houve a decretação do teletrabalho no âmbito do Ministério
Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos prazos em processos e
procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 28ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
em regime de teletrabalho, o que torna inviável a continuidade da tramitação dos feitos a cargo deste órgão de forma física;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 28/2020, de 17.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, bem como, os livros e pastas a serem mantidos neste órgão
ministerial enquanto perdurar o regime de teletrabalho.
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 67/2019, SIMP 000188-029/2019, em Procedimento Preparatório, com a mesma numeração SIMP 000188029/2019, visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR:
A virtualização do procedimento em epígrafe para inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital a
partir desta data;
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema(SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Preparatório;
A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão e a virtualização dos autos.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 26 de Agosto de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
PORTARIA Nº 32/2020
SIMP 000188-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº 67/2019 que tem por objeto apurar a "GARANTIA DE ACESSIBILIDADE NA CLÍNICA
LUCÍDIO PORTELA".
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado, fazendo-se necessária a continuidade das investigações e a
realização de novas diligências, especialmente, no que tange à adoção de providências visando sanar as irregularidades encontradas na
acessibilidade da Reclamada "Clínica Lucídio Portela";
CONSIDERANDO que o presente feito trata de tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório (art. 1º da
Resolução nº 001/2008 do CPJ);
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Título III da mencionada
Legislação);
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
CONSIDERANDO que conforme o art. 55 da Lei nº 13.146/2015 a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos
e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do
desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade.
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
CONSIDERANDO ainda que o art. 4º da mesma lei dispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação".
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ nº 996/2020 e ATO PGJ nº 997/2020, houve a decretação do teletrabalho no âmbito do Ministério
Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos prazos em processos e
procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
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CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 28ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
em regime de teletrabalho, o que torna inviável a continuidade da tramitação dos feitos a cargo deste órgão de forma física;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 28/2020, de 17.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, bem como, os livros e pastas a serem mantidos neste órgão
ministerial enquanto perdurar o regime de teletrabalho.
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 67/2019, SIMP 000188-029/2019, em Procedimento Preparatório, com a mesma numeração SIMP 000188029/2019, visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR:
A virtualização do procedimento em epígrafe para inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital a
partir desta data;
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema(SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Preparatório;
A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão e a virtualização dos autos.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 26 de Agosto de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

2.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI13352
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 21/2017 - SIMP: 000011-097/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 21/2017 - SIMP: 000011-097/2017, instaurado para fiscalizar a implementação de ações, pelo Poder Público
Municipal de Alvorada do Gurgueia, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses ou instalações análogas com fins à vigilância, à
prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos.
Compulsando os autos, verifica-se este Membro ajuizou Ação Civil Pública, através do Sistema Pje, Processo nº 0800528-81.2020.8.18.0047,
conforme fls. 75- 89.
É o relatório.
Tendo em vista o ajuizamento de Ação Civil Pública Ambienta em face do Município de Palmeira do Piauí, Processo Judicial Eletrônico nº
0800528-81.2020.8.18.0047, verifica-se o esgotamento de medidas ou diligências neste procedimento.
Aplica-se ao presente caso o disposto na Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, que assim dispõe:
Súmula nº 03 - CSMP: Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa
dos autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Conclui-se que, em virtude do ajuizamento da demanda judicial, o arquivamento do presente Inquérito Civil é medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público.
Cientifiquem-se os interessados através da publicação no Diário Eletrônico do MPPI.
Deixo de submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público, em razão da
Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público acerca da judicialização da demanda, encaminhando-lhe cópia da petição inicial
ajuizada e do comprovante de protocolo judicial.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, cópia desta decisão e cópia da
petição inicial ajuizada (em formato editável), bem como o comprovante de protocolo judicial.
Anotações e registros de praxe no SIMP.
Após estas providências, devidamente certificadas nos autos, arquive-se o presente procedimento no âmbito desta Promotoria de Justiça, com
baixa no sistema SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 11 de setembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos

2.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI13353
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 10/2020
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/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000010-101/2015, nos seguintes termos:
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000010-101/2015
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES. OBJETO
JUDICIALIZADO. ARQUIVAMENTO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa dos princípios
que devem reger o acesso aos cargos públicos por meio de concurso, configurado o interesse social relevante. 2. A Constituição Republicana
enumerou, em rol não taxativo, os princípios que devem reger a Administração Pública, dentre os quais se destaca os constantes no caput do art.
37, nomeadamente, os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como estabelece aplicações
concretas do princípio da impessoalidade, como é o caso da exigência de Concurso Público, para o exercício de cargos e empregos públicos 3.
De uma análise minuciosa das informações colhidas no bojo deste procedimento, o arquivamento é a medida que se impõe, tendo em vista a
judicialização do seu objeto.
DECISÃO
Cls.
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de averiguar irregularidades nas nomeações de servidores públicos para o Hospital
Regional Tibério NUnes - HRTN, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente.
A titulo de diligência inicial e visando instruir o feito requisitamos à Direção do HRTN a relação nominal de todos os servidores contratados(não
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efetivos) que prestam serviços na referida unidade de saúde, indicando cargo/função, data de admissão, jornada de trabalho, com cópias das
respectivas portarias de nomeação, bem como a relação nominal de todos os servidores terceirizados que prestam serviços na unidade de
saúde, indicando cargo/função, data de admissão, jornada de trabalho, nome da empresa contratada, com a cópia dos respectivos contratos de
prestação de serviços(pessoa física e/ou jurídica). Requisitamos, ainda, ao Secretário Estadual de Saúde manifestação escrita acerca dos termos
da portaria inaugural e as providências tomadas a fim de regularizar a situação relatada.
Em resposta, a direção do HRTN apresentou as informações requisitadas por esta promotoria, já o Secretário Estadual de Saúde permaneceu
inerte.
Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento foi posto equivocadamente numa pasta de processos arquivados, sendo que o erro só foi
constatado em fevereiro de 2019, conforme certidão acostada aos autos (Id n° 29470560 - Doc.: 2210614).
Com o fito de chamar o feito à ordem e impulsioná-lo requisitamos à Direção do HRTN a relação nominal de todos os servidores contratados (não
efetivos) que prestam serviços no hospital referido, indicando cargo/função, data de admissão, jornada de trabalho, bem como cópias das
portarias de nomeação; a relação nominal de todos os servidores terceirizados que prestam serviços no hospital referido, indicando cargo/função,
data de admissão, jornada de trabalho, nome da empresa (s) contratada (s), bem como cópia dos respectivos contratos de prestação de serviço
(pessoa física e/ou jurídica), oportunidade em que, após devidamente oficiado, o representante legal do HRTN apresentou toda a documentação
requisitada por esta promotoria.
De posse de tais informações, requisitamos ao Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI informações acerca
das medidas implementadas para regularizar o quadro funcional do HRTN, oportunidade em que, após devidamente oficiado, o referido órgão
informou a instituição de uma Comissão Especial para o Planejamento e Dimensionamento de pessoal no âmbito da Secretaria Estadual de
Saúde, bem como anexou planilha contendo a previsão do número de vagas para realização de concurso público.
Na sequência, considerando a realização de audiência conjunta no âmbito da 44º Promotoria de Justiça de Teresina, determinamos que o feito
aguardasse a realização de nova audiência com o Estado do Piauí, a fim de que fossem apresentadas pelo requerido as documentações
necessárias à instrução do feito.
Consta, ainda, a requisição à Direção do HRTN da relação nominal dos profissionais pagos como pessoa jurídica, através de nota fiscal, ocasião
em que nos foi apresentada toda a documentação requisitada.
A pedido do Sindicato dos Médicos do PiauÍ - SIMEPI realizamos uma audiência extrajudicial com o fito de dialogar com a Direção do HRTN
acerca da contratação temporária de médicos, ficando determinadas as seguintes deliberações: a) O SIMEPI enviará uma proposta de minuta de
contrato de prestação de serviço por tempo determinado de médicos para diretoria do HRTN, via e-mail; b) A diretoria do HRTN se compromete a
analisar a minuta referida e apresentará, até o dia 29 de novembro de 2019, a contra posposta, bem como reiterar ofício a junto a Secretaria de
Saúde do Piauí requerendo a realização de concurso público para o HRTN.
Após o transcurso do prazo deliberado na audiência acima referida requisitamos informações quanto as deliberações realizadas e quanto a
regularização do quadro funcional do HRTN, oportunidade em que a direção do nosocômio em questão demonstrou a tentativa de tratativa com a
Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de que fosse realizado o concurso público para regularização do quadro funcional do HRTN.
Na sequência, requisitamos ao Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, informações sobre as ações/medidas tomadas
para a realização do concurso público visando regularizar o quadro funcional do HRTN, ocasião em que, o Secretário Estadual de Saúde,
Florentino Alves Veras Neto, informou, em suma, que fora realizado, no ano de 2019, um levantamento da necessidade de cargos a fim de
substituir todas as contratações sem concurso público no âmbito de todos os estabelecimentos hospitalares de todo o Estado, bem como
informou que a 12ª Promotoria de Justiça de Teresina ajuizou Ação Civil Pública (Processo n° 0832961-87.2019.8.18.0140) em face do
Estado do Piauí, tendo como objeto a realização de concurso público para substituição das referidas contratações precárias.
Alegou, ainda, que em decorrência do ajuizamento da referida ação o Estado do Piauí e a Secretaria Estadual de Saúde se limitarão a tratar da
demanda no âmbito do Poder Judiciário, de modo que toda matéria atinente a este objeto deverá ser tratada no bojo do processo judicial.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Desse modo, a defesa dos interesses difusos e coletivos é indeclinável, razão pela qual a Jurisprudência consolidou o entendimento de que este
Órgão Ministerial possui legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa dos princípios que devem reger o acesso aos cargos
públicos por meio de concurso, configurado o interesse social relevante:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que o
Ministério Público possui legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa dos princípios que devem reger o acesso aos cargos
públicos por meio de concurso, configurado o interesse social relevante. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
272.016/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 14/03/2019).
(Grifamos).
Decerto, a Constituição Republicana enumerou, em rol não taxativo, os princípios que devem reger a Administração Pública, dentre os quais se
destaca os constantes no caput do art. 37, nomeadamente, os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
Considerando o cerne deste procedimento, dentre os referidos mandamentos, cabe tecer algumas considerações sobre o princípio da
Impessoalidade, o qual estabelece que o agente público deve basear sua atuação na ausência de subjetividade, ou seja, fica defeso de
considerar quaisquer inclinações e interesses, sejam eles próprios ou de terceiros.
Sobre o tema, pede-se licença para colacionar os ensinamentos do professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, pág. 114):
[...] traduz a ideia de que a Administração tem de tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem
favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas, não podem interferir na atuação
administrativa. [...] o princípio em causa não é se não o próprio princípio da igualdade ou da isonomia. (Grifamos).
Com efeito, a Constituição Federal estabelece aplicações concretas deste princípio, como é o caso da exigência de Concurso Público, para o
exercício de cargos e empregos público, conforme disposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
A propósito, somente o Texto Constitucional pode excepcionar a regra de Concurso Público, como de fato o fez para os casos de: a) Cargos em
Comissão, para os cargos de direção, chefia e assessoramento; b) Servidores Temporários, para a prestação de serviços de excepcional
interesse público; c) Cargos Eletivos; d) Ex-Combatentes, desde que tenham participado, de forma efetiva, de operações na Segunda Guerra
Mundial, nos termos do art. 53, I, do ADCT; e) agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias; e f)
Ministros/Desembargadores/Conselheiros do Tribunal de Contas da União - TCU, Tribunal de Contas dos Estados - TCE, do Supremo Tribunal
Federal - STF e Tribunais Superiores, dentre outras hipóteses de aplicação do 5º Constitucional.
Feitas estas anotações, de uma análise minuciosa das informações colhidas no bojo deste procedimento, verifica-se que a 12ª Promotoria de
Justiça de Teresina ajuizou Ação Civil Pública (Processo n° 0832961-87.2019.8.18.0140) que contempla todo o objeto do presente feito, razão
pela qual o arquivamento é a medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio caso surja a justa causa.
Desse modo, considerando a judicialização do objeto do presente feito, determina- se, com fulcro na 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.
Outrossim, considerando o teor da Súmula n° 03 do CSMP/PI1, entende-se que é desnecessário o envio dos autos ao CSMP para homologação
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do arquivamento do presente feito, haja vista a judicialização do objeto investigado, devendo, contudo, ser expedido ofício ao CSMP/MPPI,
comunicando o arquivamento do feito e a judicialização do objeto, acompanhado de cópia da petição inicial.
Finalmente, determina-se a cientificação da presente decisão ao Estado do Piauí - Secretaria Estadual de Saúde e ao Hospital Regional Tibério
Nunes, por intermédio dos seus representantes legais, e, através de edital, a ser publicado no DOEMPPI/PI, a todos os demais co-legitimados
interessados na presente demanda, incertos ou desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts.
9º, da Lei Federal nº 7.347/85 e 10, da Resolução 23/2007, do CNMP. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e o
CAODS/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano (PI), 10 de setembro de 2020.
_____________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

2.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13354
Procedimento Administrativo nº 126/2019
SIMP 000859-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR SITUAÇÃO DE POSSÍVEL VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, após colheita de informações nesta Promotoria de Justiça em que apontava
possível situação de vulnerabilidade das crianças M. A. R. e D. A. R.
Foram realizadas diversas diligências, incluindo, relatório do Conselho Tutelar e estudo social do CRAS.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Constatou-se que uma das crianças está morando com a mãe na cidade de Brasília e que a outra está com a avó paterna nesta cidade. No
relatório do Conselho Tutelar se extrai que: "a adolescente relata que estar bem e que não há maus tratos por parte da família".
Verifica-se, portanto, a cessação da situação de vulnerabilidade apresentada inicialmente que resultou na instaurou este procedimento. Atuação
da rede de proteção municipal atuou com eficiência, conforme se extrai da documentação colacionada nos autos.
Exaurido, portanto, o objeto do presente procedimento com a resolutividade extrajudicial do problema apresentado. Logo, o arquivamento é
medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da resolutividade do problema
com o efetivo acionamento da rede de proteção à criança e ao adolescente do Município de São João do Piauí.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 11 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON Nº 011/2019 (001787-310/2019)
RECLAMANTE - MÔNICA BARROSO RODRIGUES
RECLAMADO - EQUATORIAL ENERGIA
ADVOGADO DO RECLAMADO - DR. MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB-PI 3387)
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA PELA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA. IRREGULARIDADE O MEDIDOR. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA. COBRANÇA DENTRO DOS
PARÂMETROS DA NORMATIVA DA ANEEL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, com o rito previsto na Lei Complementar do Estado do Piauí nº 36/2004, em que o
reclamante alega a cobrança de valor indevido ("multa") pela empresa Equatorial Energia no valor de R$ 885,03 (oitocentos e oitenta e cinco
reais e três centavos), em virtude da troca do seu medidor, assim como, mesmo sem utilizar muito os serviços de energia elétrica por se ausentar
de sua residência para tratamento médico, os valores de suas faturas aumentaram consideravelmente.
Notificada, a reclamada ofertou resposta mencionando que não houve irregularidade por parte da empresa, agindo esta de forma legal
respaldada pelas normas da ANEEL, principalmente o que diz respeito a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Relata que no dia 13/07/2018 foi realizado uma inspeção na unidade consumidora da reclamante, quando verificaram, conforme atesta o Termo
de Ocorrência e Infração n° 24562/2018, que o medidor encontrava-se "parado com carga" e, além disso, foi encontrado com o mancal inferior
defeituoso e lacre violado.
Com isso, houve a aplicação da multa ora questionada pela Reclamante.
Quanto o aumento no valor das faturas, a empresa reclamada explicou que o fato ocorreu em razão da aferição real do consumo, o que antes
não estava sendo realizado pelo fato da irregularidade do medidor.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando o apurado nos autos, verifica-se que o valor cobrado se deu, de fato, em razão de irregularidade constatada no medidor da unidade
consumidora em questão.
De início, vale frisar que o consumidor é responsável, desde a entrega, por manter a adequação técnica e segura das instalações internas da
unidade consumidora, conforme o art. 166, caput, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, trazendo ainda a norma um rol de responsabilidades
atribuídas ao consumidor no art. 167, in verbis:
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da
unidade consumidora.
§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27,
vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.
§ 2o Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1o , ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.
Art. 167. O consumidor é responsável:
I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das
instalações ou do uso inadequado da energia;
II - pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo
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tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;
III - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular
ou deficiência técnica da unidade consumidora; e
IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no
interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos
equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.
No caso em apreço, conforme conclusão extraída do TOI nº 24562/18, foi constatado diversas irregularidades no medidor. Dessa forma, o cerne
da questão consiste na legalidade da aplicação da multa, se abusiva ou não.
Em casos que se assemelham ao do presente feito, quando constatado a irregularidade no medidor e restar impossível a identificação do período
de duração da irregularidade, o período de cobrança fica limitado a 06 (seis) ciclos, na forma determinada pelo art. 132, §1º da Resolução nº
414/2010 da ANEEL. O dispositivo:
Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de
deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos
de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput,
o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
A multa aplicada ao caso, conforme memória descritiva de cálculo presente nos autos, foi de R$ 885,03 (oitocentos e oitenta e cinco reais e três
centavos), sendo R$ 701,61 (setecentos e um reais e sessenta e um centavos) referentes a 06 (seis) ciclos (fevereiro a junho de 2018), R$ 70,96
(setenta reais e noventa e seis centavos) referentes a COSIP e R$ 112,46 (cento e doze reais e quarenta e seis centavos) referentes ao custo
administrativo, que também é legítimo por força do art. 131, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Assim, o valor cobrado a título de recuperação de receita foi realizado dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL, conforme alegado e
verificado pelos documentos juntados aos autos.
No mais, pelo histórico de medição da unidade consumidora da reclamante, percebe-se que o aumento no valor das faturas se dá em razão da
aferição real do consumo, o que antes não estava sendo realizado pelo fato da irregularidade do medidor.
Não vislumbramos, assim, qualquer infração administrativa praticada pelo reclamado, uma vez que a inspeção técnica apresentada pela empresa
reclamada comprova sua ação legal, como a cobrança de recuperação de consumo na unidade consumidora do reclamante, dado a
irregularidade no medidor.
Diante do exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO por não vislumbrar qualquer infração
administrativa ao Código de Defesa do Consumidor.
Comunique-se a reclamante desta decisão.
Cientifique-se o reclamado através de publicação desta decisão no Diário Oficial do Ministério Público, uma vez possuir advogado habilitado nos
autos.
Submeto a presente decisão à Junta Recursal do PROCON, o que faço com arrimo no art. 26 da Lei Complementar nº 36/2004.
São João do Piauí-PI, 11 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 010/2020
SIMP 000344-310/2020
Objeto: DESCONTOS INDEVIDOS NAS REMUNERAÇÕES DE PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO PIAUÍ EM PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. DESCONTOSINDEVIDOS NAS REMUNERAÇÕES DE PROFESSORES CONTRATADOS
TEMPORARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ EM PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ATENDIDA PELO ENTE. ATO ANULADO E VALORES PAGOS. ATUAÇÃO COM AUXÍLIO DO CENTRO DE
APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA EDUCAÇÃO E CIDADANIA - CAODEC. RESOLUTIVIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL instaurado, após conversão de Notícia de Fato nº 055/2020, objetivando
averiguar a ocorrência de descontos nas remunerações dos professores contratados temporariamente no Município de São João do Piauí no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), neste período de pandemia vivido em razão do novo coronavírus.
As reclamações foram feitas através da Ouvidoria Geral do Ministério Público, por meio da Reclamação nº 1176/2020 (ID. 31333721), e por
representações das partes realizadas por advogado (IDs. 31333747, 31333761 e 31333770).
Solicitado informações iniciais, o Município respondeu informando que a decisão do ente no ajuste dos contratos, que resultou na redução
salarial, tinha embasamento jurídico (ID. 31366436).
Em ato contínuo, seguindo orientação do CAODEC, esta Promotoria de Justiça expediu a Recomendação nº 116/2020, destinado ao Prefeito
municipal de São João do Piauí, recomendando o seguinte:
a) Adote as medidas necessárias no sentido de ANULAR o ato administrativo, por vício de forma e por não encontrar suporte normativo na Lei
Municipal nº 261/2014 e demais normativos; b) Mantenha a remuneração dos profissionais da educação, com possibilidade de suspensão apenas
sobre a concessão de benefícios, durante esse trabalho, como horas extras, auxílio-transporte e adicionais de insalubridade, podendo ser
alterado o prazo final dos contratos temporários; c) Averigue a possibilidade de concessão de férias individuais ou coletivas aos profissionais que
tenham direito legal ao gozo, visto que o agente público em regime de contrato temporário (art. 37, IX, CF/1988) é considerado "servidor público"
para efeito de lhe ser assegurado os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, CF/1988); d) Em relação aos servidores que não
completaram o período aquisitivo, a adoção de outras medidas de prevenção ao coronavírus, como trabalho remoto, ou outra medida adequada,
quando possível; e) Cabe ainda a antecipação das férias dos alunos, a antecipação de feriados, a utilização de banco de horas e/ou o
direcionamento do trabalhador para a qualificação; f) A verificação da pertinência dos referidos profissionais da educação atuarem, durante esse
período, em serviços essenciais, como na área de saúde, conforme o interesse público; g) O direcionamento dos professores para as atividades
pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, ministradas durante o período de
isolamento a fim de evitar retrocessos na aprendizagem e perda do vínculo escolar, conforme o Dec. nº33, de 3 de junho de 2020, bem como a
possibilidade de participação na reorganização dos calendários escolares e na construção de planos de retorno gradual e seguros para a
comunidade escolar; h) Cabe ainda a antecipação das férias dos alunos, a antecipação de feriados, a utilização de banco de horas e/ou o
direcionamento do trabalhador para a qualificação.
A recomendação foi atendida pelo destinatário, encaminhando o Município, através do Ofício nº 24/2020-PGM, de 19 de junho de 2020, o
acatamento expresso da recomendação, informando, ainda, que procederia com a atualização dos salários dos professores em contrato
temporário ao patamar anterior (ref. março/2020) já a partir de junho/2020, normalizando assim a situação. No mais, informou que a diferença dos
valores da redução relativa aos meses de abril e maio seria paga em junho (com dif. de abril/2020) e julho (com dif. de maio/2020).
Em seguida, o Município foi oficiado para informar sobre a quitação dos valores em atraso quanto ao desconto da remuneração de professores,
conforme mencionado no Ofício nº 24/2020-PGM.
A municipalidade atendeu a solicitação encaminhando documento que demonstra a inclusão em folha dos valores referentes a primeira parcela
da redução efetuada, paga em junho de 2020 (ID. 31608074).
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 716 Disponibilização: Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Publicação: Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi sanada.
Com o primoroso auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, foi recomendado ao Município a
anulação do ato que reduziu o salário dos professores temporários neste período de pandemia e o pagamento da diferença dos valores
reduzidos, o que foi plenamente acatado pela municipalidade.
Não só houve o acatamento expresso da recomendação pelo município, como este comprovou o pagamento da diferença aos professores com o
encaminhamento da folha de pagamento (ID. 31608074).
Esgotado, portanto, o objeto deste inquérito civil público, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, o que faço com
fulcro no art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se, por e-mail, os interessados.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da educação e Cidadania - CAODEC de todo o teor desta decisão.
Publique-se esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 11 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13356
SIMP: 000060-223/2019
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de informação encaminhada pela Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí de supostas
irregularidades em doações nas eleições gerais do ano de 2018, notadamente quanto ao possível uso irregular de CPF, cujos doadores possuem
domicílio civil na 96ª Zona Eleitoral.
A PRE/PI noticia que a Sra. MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DO CARMO teria doado o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em
receita financeira nas eleições de 2018, mesmo não havendo declarado IRPF no ano anterior.
Oficiado o cartório da 96ª Zona Eleitoral, este encaminhou cópia de comprovante de depósito efetivado pela noticiada.
Expedido ofício à noticiada para manifestar-se sobre os fatos, nada foi informado a esta promotoria, conforme certificado nos autos.
Realizada pesquisa em sistema CAGED/INFOSEF constatou-se que a noticiada possui vínculo formal de emprego ativo com a Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
O presente procedimento tem como objetivo apurar supostas irregularidades em doações nas eleições gerais do ano de 2018, notadamente
quanto ao possível uso irregular de CPF de doadores que possuem domicílio civil na 96ª Zona Eleitoral.
A Resolução nº 23.533/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das regras para a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos, bem como prestação de contas, determina que somente pessoas físicas poderão fazer doações eleitorais até o limite de 10% dos
seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do Imposto de Renda.
Caso o doador não seja obrigado a declarar o Imposto de Renda (pessoas físicas que receberam menos de R$ 28.559,70 anuais), o valor de
isenção passa a ser considerado para fins de doação eleitoral, mantido os 10% permitidos (R$ 2.855,79).
Da análise dos autos, observa-se que a noticiada realizou uma doação no valor de R$200,00 (duzentos reais) em 04/10/2018, via depósito
bancário, conforme visto no documento ID 2536631, valor esse inferior ao informado pela PRE/PI.
Ainda, a Assembleia Legislativa informou que a noticiada foi funcionária daquela Casa, admitida em 01/05/2018 e exonerada em 31/08/2018, não
tendo mais nenhum vínculo empregatício com a Assembleia.
Ante o exposto, não foi possível determinar a existência de irregularidades na doação efetivada pela noticiada. Some-se ainda o fato de ser o
montante doado inferior a R$2.855,97, leia-se, 10% (dez por cento) do teto de isenção do IRPF/2018.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 56 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 56. A Notícia de Fato será arquivada quando (Res. CNMP nº 174/2017):
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;
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, ARQUIVO a
presente notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PGR/PI.
Cumpra-se
Maurício Gomes de Sousa
Promotor de justiça

2.15. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI13358
PROCESSO Nº: 0000225-48.2020.8.18.0032
SIMP Nº: 000005-371/2020
DECISÃO
Trata-se, em tese, da suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, e de dirigir veículo automotor, sem
a devida permissão para dirigir ou habilitação, previsto no art. 306 do CTB, figurando como indiciado GENIVALDO ALVES LIMA.
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Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao indiciado.
Conforme a certidão exarada pelo responsável pelo cumprimento das diligências do MP, juntada pela SU - Secretaria Única no Sistema Integrado
do Ministério Público-SIMP, restou impossível a entrega pessoal da notificação n° 95/2020-000005- 371.2020/SUPJP/5ªPJ-PICOS ao indiciado,
tendo em vista não ter sido possível localizá-lo no endereço fornecido por ele, bem como pela ausência de contato telefônico nos autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Conforme decisão administrativa de fiança policial, constante nos autos, não deveria o investigado em lume mudar de endereço sem prévia
permissão da autoridade processante, condição que, ao sentir ministerial, restou quebrada, notadamente pelo fato de que restou impossível
qualquer tipo de contato com o indiciado, inclusive presencialmente no endereço fornecido por ele próprio.
É palpável crer ainda que alterou seu local de morada e meios outros de contato, tais como número de telefone, e-mail, etc, sem qualquer
cautela, observando-se que nem sequer teve o cuidado de deixar qualquer pessoa responsável por informar seu paradeiro
ou contato a quem lhe procurasse, inclusive levando-se em consideração que à f. 29 dos autos assinou termo de compromisso de comparecer a
todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício de liberdade provisória.
Por outro lado, é possível vislumbrar que o indiciado forneceu endereço errado quando de sua prisão, no intuito de prejudicar o desenvolver da
persecução penal e furtar-se de qualquer responsabilização.
Assim, não ter a SU localizado GENIVALDO ALVES LIMA no endereço fornecido nos autos denota potencial desinteresse deste em celebrar
Acordo de Não Persecução Penal.
Feitas tais ponderações, NEGO-LHE a oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, ante a estar caracterizado desinteresse do
investigado em ser localizado.
Notifique-se o investigado desta decisão por publicação em DOEMPI, bem como da faculdade de apresentação recursal no prazo de 05 (cinco)
dias, conforme art. 28- A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, devidamente certificado, venham conclusos.
Picos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.

2.16. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13359
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 Nº000073-172/2018 (w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
Instauração de P.A.. Acompanhamento do Plano de Mobilidade Urbana de Teresina.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 17 de março de 2016, mediante Portaria nº 012/2016 (Fls. 02/03), originária do Ministério
Público Federal - MPF, que tem por objetivo apurar e discutir acerca das mudanças realizadas nas ruas, avenidas e demais vias de trânsito da
cidade de Teresina/PI, com o objetivo de averiguar seu atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana e ao interesse público.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta o Ofício nº 153/2015 enviado pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. Alexandre Assunção e Silva, comunicando da
instauração do Inquérito Civil nº 1.27.000.001152/2015-15 tramitando na Procuradoria Regional, tratando sobre a insatisfação dos teresinenses
causada pelas mudanças realizadas nas ruas, avenidas e demais vias de trânsito da cidade de Teresina, mudanças estas que ocasionaram
aumento considerável no tráfego desta Capital. (Fls. 04/10).
Houve despacho ministerial determinando expedição de ofício à Procuradoria da República no Piauí, solicitando informações acerca da
tramitação do inquérito civil supracitado, oficiar ao responsável pela implementação do referido programa na Prefeitura Municipal de Teresina PMT e oficiar à Procuradoria Geral do Município - PGM, solicitando cópia dos contratos firmados pela PMT, visando a implementação das
mudanças/alterações das vias de trânsito ora implementadas, na cidade de Teresina. (Fls. 11).
Em cumprimento ao despacho ministerial, foram expedidos os Ofícios nº 125/2016 à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito STRANS e Ofício nº 126/2016 à Procuradoria Geral do Município - PGM, solicitando em ambos o que segue: "... i) informações acerca da
implementação do programa de modificações que está em curso nas ruas, avenidas e demais vias de trânsito de Teresina, e, considerando a
necessidade de observância da gestão democrática na cidade, que informe se tais alterações foram precedidas de debates com a sociedade e de
prévia apreciação do Conselho Municipal de Políticas Urbanísticas; ii) cópias dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Teresina,
visando a complementação das mudanças/alterações das vias de trânsito ora implementadas, na cidade de Teresina; iii) cópias das atas das
Audiências Públicas eventualmente ocorridas antes da implementação do programa; iv) cópia do cronograma de obras e estudos técnicos que
precederam à implementação do referido programa...". (sic) (Fls. 15/16).
Foi expedido ofício pelo Procurador da Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. Alexandre Assunção e Silva, requisitando à Superintendência
Municipal de Transporte e Trânsito - STRANS, que fossem encaminhadas as seguintes informações: "... as alterações realizadas nas avenidas
da capital, de forma que fique demonstrada a situação anterior e a atual, bem como que apresente cópia dos estudos, pareceres e demais
elementos que fundamentaram as alterações realizadas a partir de 2013...". (sic) (Fls. 55).
O Procurador da Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. Alexandre Assunção e Silva, requisitou ainda ao Secretário Municipal de Finanças de
Teresina, informações acerca do valor total arrecadado pelo município de Teresina, referente às multas de trânsito aplicadas, na forma
discriminada mês a mês, no período de Janeiro de 2013 até Junho de 2015. (Fls. 58).
A Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, em atendimento à requisição da Procuradoria, apresentou o Ofício nº 614/2015, encaminhando
os relatórios relativos às multas de trânsito arrecadadas pelo Município de Teresina, no período de Janeiro de 2013 à Setembro de 2015. (Fls.
71/74).
Foi apresentada manifestação da Polícia Rodoviária Federal, pelo Chefe da SPF-17, Sr. Clovis Cendon Junqueira, através do Memorando nº
163/2015, encaminhando relatório de vistoria realizada nas avenidas foco do presente procedimento, com o intuito de responder aos quesitos
formulado pelos Ministério Pùblico Federal. (Fls. 102/107).
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - STRANS, se manifestou através do Ofício nº 406/2016, encaminhando parecer
fornecido pela Diretoria de Trânsito Sistema Viário - DTSV. (Fls. 196/201).
Foi expedido o Ofício nº 368/2018 à STRANS, requisitando apresentação de informações documentadas sobre as paradas de ônibus já
construídas e os terminais de passageiros (quantos em operação, fluxo de passageiros, medidas a serem adotadas para correção das paradas,
cronograma de implementação), tendo sido respondido através do Ofício nº 1.134/2018, onde a superintendência supracitada, apresentou de
forma pormenorizada às requisições ministeriais, abordando cada avenida/rua implementada. (Fls. 226/228).
Verifica-se despacho ministerial determinando a juntada aos autos do Plano de Mobilidade do Município de Teresina, bem como seja
apresentada pela STRANS informações e estudos sobre o fluxo de veículos, direção e sinalização adotados nos trechos novos em face dos
viadutos recém construídos. (Fls. 230).
Em prosseguimento, verifica-se juntada do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina, bem como o Ofício nº 2.190/2018
apresentado pela STRANS, encaminhando CD (mídia) com estudos e projetos de sinalização referente ao viaduto da Av. Barão de Gurguéia x
BR. (Fls. 332/333).
Considerando que, o Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina trata-se de projeto em larga escala, necessitando
de inúmeros estudos, projetos, análises, acompanhamentos e fiscalizações por este órgão, o que demanda 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 II, 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, demandando 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 (...).".
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.
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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, 31 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3. OUTROS
[]

3.1. 15ª ZONA ELEITORAL - BOM JESUS13337
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao
protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 15ª Zona Eleitoral na cidade de
Bom Jesus/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual constam
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO as convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os Partidos
respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a 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 que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 8 (oito anos) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos
Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto atualizadas de cada
um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
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Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 15ª Zona Eleitoral, durante a realização do processo eleitoral, que:
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;
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;
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 fazer 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;
Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e no
art. 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo CANDex à
Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo candidato
supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE nº 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos termos do
art. 27, § 5º e § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, salvo nova previsão do TSE
em razão da pandemia de Covid-19;
Caso alguma certidão criminal de candidato seja positiva, já juntar ao respectivo RRC as certidões 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;
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;
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, merecem
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;
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);
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;
Evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
Invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes publicitários;
Evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
Deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
Evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;
Realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
Reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI e
Diário Oficial da União, respectivamente;
Às rádios, para ampla divulgação.
Cumpra-se. Movimente-se no SIMP.
De Teresina-PI para Bom Jesus-PI, 10 de setembro de 2020.
LENARA BATISTA CARVALHO PORTO
Promotor Eleitoral da 15ª ZE/PI
PORTARIA Nº 04/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PROMOTORIA ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante abaixo-assinado, em exercício junto à 15ª Zona Eleitoral na cidade de Bom
Jesus/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
Página 41

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 716 Disponibilização: Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Publicação: Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o art. 1°, 1º§, II, da EC 107/2020 dispõe: II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para
escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere ocaput,do art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
199;
CONSIDERANDO os incisos III, IV e V, do §1º, do art. 1° da EC n° 107/2020 dispõe: III - até 26 de setembro, para que os partidos e
coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, conforme disposto nocaputdo art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, e nocaput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral,
inclusive na internet, conforme disposto nosarts. 36e57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e nocaputdo art. 240 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965; V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras
de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia, conforme disposto noart. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de
oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, de forma próxima e ostensiva, atos do processo eleitoral referentes as eleições municipais de
2020 na 15ª Zona Eleitoral do Piauí, que abrange os Municípios de Bom Jesus, Redenção do Gurgueia e Currais/PI;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar, de forma próxima e ostensiva, processo
eleitoral estrito sensu (convenções, formação de coligações, registros de candidaturas, propaganda eleitoral, pesquisa eleitoral, atos
preparatórios ao dia de votação, votação e atos posteriores ao pleito) das eleições municipais do ano de 2020 na 15°Zona Eleitoral
(Bom Jesus-PI, Currais-PI e Redenção do Gurgueia-PI), no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, em
concomitância ao cumprimento do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020,
aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164 de 20 de agosto de 2020.
Assim, DETERMINO, 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 da Promotoria Eleitoral;
Inicialmente, expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL, através dos respectivos ofícios direcionados aos partidos políticos, coligações
e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção) dos municípios que compõem a 15ª Zona Eleitoral de Bom Jesus-PI acerca da
temática, consignando, em especial, a necessidade de observância das "MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS
ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos o corpo técnico do Núcleo de Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Procurador
Regional Eleitoral no Piauí.
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Bom
Jesus-PI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Oficie a Policia Militar através do 19°BPM (Bom Jesus-PI) e 7°BPM (Curimatá-PI), com cópia da Recomendação do item "3", para que proceda à
dissolução de toda e qualquer reunião eleitoral realizada nas cidades que compõe a Zona Eleitoral e não cumpram as restrições prescritas.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
De Teresina para Bom Jesus-PI, 10 de setembro de 2020.
LENARA BATISTA CARVALHO PORTO
Promotor Eleitoral da 15ª ZE/PI

3.2. 41ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA13339
PORTARIA ELEITORAL Nº 16/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 14/2020
(SIMP nº 000035-162/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais
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de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO oPacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 14.2020 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela
Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164, de 20
de agosto de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 41ª Zona Eleitoral acerca da temática, consignando, em especial, a necessidade de observância das "MEDIDAS
RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
4) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as Sras. Amanda Castro Marques e Kattya de Castro Ewerton, assessoras da
Promotoria Eleitoral da 41ª Zona e da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou
impedimentos;
5) A publicação deste ato no Diário do Ministério Público e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador
Regional Eleitoral no Piauí e ao Cartório Eleitoral da 41ª Zona.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Esperantina, 01 de setembro de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ELEITORAL Nº 09/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
(Simp nº 000035-162/2020)
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao
Protocolo Específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie, e;
ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao
respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o acompanhamento de
todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem
atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de
sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020
e aos prazos eleitorais respectivos;
o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta orientações para
candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação
do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do
SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes à 41ª Zona Eleitoral (Esperantina-PI e Morro do Chapéu do Piauí-PI):
1) que as convenções dos partidos sejam feitas preferencialmente de forma virtual;
2) que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos etc;
3) que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
4) que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
5) que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
6) que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
7) que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
8) que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação.
Esperantina-PI, 01 de setembro de 2020
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona
RECOMENDAÇÃO Nº 10/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL nº 010/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao
Protocolo Específico nº 044/2020.
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O PROMOTOR ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente
RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o período de permissão das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), das propagandas
eleitorais (27 de setembro - EC 107/2020), com a realização de comícios, reuniões públicas (até o dia 12/11), além de caminhadas, carreatas ou
passeatas, acompanhados ou não por carros de som ou minitrio (até o dia 03/10) - (art. 39, §§ 9º e 11, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020);
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos nº 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais de Esperantina (nº 196/2020, 200/2020, 203/2020, 206/2020 e 207/2020) e Morro do Chapéu do Piauí
(nº 210/2020, 211/2020, 212/2020, 213/2020, 213/2020, dentre outros) os quais dispõem sobre as medidas de combate ao novo coronavírus
(COVID-19) e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade dos Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as mudanças trazidas pela
Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais
respectivos;
CONSIDERANDO que o artigo 1º, §3º, inciso VI da EC nº 107/2020 dispõe que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional";
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico nº 044/2020 - de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) - estabelecendo orientações para a Justiça Eleitoral/Processo Eleitoral/Eleições Municipais
2020;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial nas cidades de Esperantina e Morro do Chapéu do Piauí;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais organizarem atos de campanha, tais
como: reuniões, convenções partidárias, caminhadas, entre outros, promovendo aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras e
distanciamento social, gerando riscos à população, em descumprimento aos Decretos Estaduais;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral estabelece:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
- Ac.-TSE, de 12.5.2011, no AgR-REspe nº 34515; de 17.2.2011, no AgRREspe nº 35134e, de 14.3.2006, no REspe nº 24801: prevalência da lei
de postura municipal sobre o art. 37 da Lei nº 9.504/1997 em hipótese de conflito; v., ainda, Ac.-TSE, de 29.10.2010, no RMS nº 268445:
prevalência da Lei Eleitoral sobre as leis de posturas municipais, desde que a propaganda seja exercida dentro dos limites legais.
- Ac.-TSE, de 19.8.2010, no AgR-REspe nº 35182: este inciso foi recepcionado pela CF/1988.
CONSIDERANDO que o Código Penal tipifica a conduta que infringir determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença
contagiosa, no caso COVID19:
"Art. 268 - Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico,
dentista ou enfermeiro.
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar
a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos partidos políticos, coligações e
candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção) pertencentes à 41ª Zona Eleitoral, composta pelos Municípios de Esperantina
e Morro do Chapéu do Piauí, que:
CUMPRAM os Decretos Estaduais voltados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e se ABSTENHAM de fazer
aglomerações e reuniões em contrariedade a tais atos normativos, sob pena de incidir na prática do crime disposto no art. 268 do Código Penal;
ADOTEM e ORIENTEM as seguintes medidas (Protocolo Específico nº 044/2020):
a) Contribuir para a normalidade do pleito, segurança do voto e liberdade democrática em observância ao cumprimento das medidas
higienicossanitárias que minimizem os ricos à saúde pública durante todos os trâmites do processo eleitoral, principalmente, durante as
Campanhas Eleitorais e no dia das Eleições Municipais de 2020;
b) Evitar o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos etc;
c) Investir em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais etc.) em detrimento a uso de impressos e informes publicitários;
d) Evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
e) Dar preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
f) Evitar contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;
g) Realizar reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da máscara e
da higienização das mãos por todos os participantes;
h) Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Esperantina (PI), 08 de Setembro de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
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Promotor Eleitoral da 41ª Zona

3.3. 83ª ZONA ELEITORAL - PAES LANDIM13344
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 83ª Zona Eleitoral na Comarca de
Paes Landim (PI), no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127, da Constituição Federal; Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72, da Lei Complementar Federal nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais
de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO às convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os Partidos
respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente à Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE nº 23.609/2019, que disciplina os
procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (art. 2°, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n. 600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, §§ 4º e 6º
e art. 48, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido
em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do
partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando detectado antes da
diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for detectado após a
diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392, de 04/10/2019; na
Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 8 (oito anos) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos
Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto atualizadas de cada
um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
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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 83ª Zona Eleitoral (Paes Landim/PI):
1) Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Em regra, a consulta está disponível no site do respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos"; ou em contato com mesmo Tribunal;
2) Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher, nos
termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/DF;
3) Observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, mantendo estas porcentagens durante
todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições, sob pena de indeferimento ou
cassação de todos os candidatos do respectivo partido, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
4) Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% do gênero minoritário, calculando esse percentual sobre o número total de
candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
5) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser
objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
6) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 3 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva
campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
7) Só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019)
e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019), notadamente aquelas previstas
no art. 14, § 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada
pela Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da
situação jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de
candidatura indeferido, pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema
proporcional, prejudicando, assim, o próprio Partido;
8) Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, § 3º ao 9º
e no art. 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo
CANDex à Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
9) Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE nº 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, § 5º e § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo,
salvo nova previsão do TSE em razão da pandemia de Covid-19;
10) Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC a certidões de objeto atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
11) Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização,
com fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
12) Diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação
necessária para preencher e instruir o DRAP e o RRC (arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019). Quanto ao DRAP do partido, merece
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27, da mesma Resolução, que
contém um rol de informações e documentos que serão necessários;
13) Mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados
eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos
responsáveis e guardados até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais. Permanecendo a obrigação em caso de
ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o
respectivo trânsito em julgado. Inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das
informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e § 1º ao 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019);
14) Orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir
de 27 de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e
gastos de campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n º 23.607/2019, sob pena de multas
eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
15) Em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções preferencialmente virtuais, bem como observem
as diretrizes para sua realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
16) Procurem evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande
número de pessoas, e caso não seja possível, que seja feito com as devidas precauções de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19),
com uso de máscara de proteção facial; distanciamento físico mínimo de 2 metros entre as pessoas; uso de álcool em gel e demais medidas
estabelecidas no Protocolo Específico nº 044/2020. No tocante à realização de carreatas fica esclarecido que não pode haver transporte de
pessoas nas carrocerias dos veículos, bem como, aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
17) Caso optem em fazer convenções e reuniões presenciais, seja observada a regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso
correto das máscaras e da higienização das mãos por todos os participantes;
18) Reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Página 46

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 716 Disponibilização: Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 Publicação: Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Paes Landim (PI), 10 de setembro de 2020
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA
Promotor Eleitoral da 83ª ZE/PI
(assinado digitalmente)
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 02/2020 - PROMOTORIA
ELEITORAL DA 83ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 83ª Zona Eleitoral na Comarca de
Paes Landim (PI), no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127, da Constituição Federal; Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72, da Lei Complementar Federal nº 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e eleitoreiras;
CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO que, em virtude das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, o dia 15 de agosto do corrente ano se
afigura como o termo inicial do período em que é vedado aos agentes públicos nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas
e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a
nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e demais
agentes públicos), que pertencem à 83ª Zona Eleitoral (Paes Landim/PI):
1) que se abstenham de realizar a nomeação, contratação ou de qualquer forma admissão, demissão sem justa causa, supressão ou
readaptação de vantagens ou por outros meios causar dificuldades ou impedimentos ao exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, cujo descumprimento fere o PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37, caput, e
seu parágrafo 1.º da Constituição Federal, assim como afronta ao disposto no art. 73, V, da Lei Federal nº 9.504/97.
2) RESSALTA que a inobservância de tais proibições poderá dar ensejo ao ajuizamento de Representação pelo Ministério Público Eleitoral em
face dos responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, aplicação
de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cem e seis mil quatrocentos e dez
reais), conforme art. 73, § 4.º da Lei das Eleições.
Referida conduta poderá, ainda, configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92, bem como causa de inelegibilidade a rigor do dispõe a alínea j, I, do art. 1.º, da Lei Complementar 64/90, incluída pela lei 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa).
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI
e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Paes Landim (PI), 10 de setembro de 2020
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA
Promotor Eleitoral da 83ª ZE/PI
(assinado digitalmente)
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA
ELEITORAL DA 83ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 83ª Zona Eleitoral na Comarca de
Paes Landim (PI), no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127, da Constituição Federal; Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72, da Lei Complementar Federal nº 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
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CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e eleitoreiras;
CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao decidir sobre o RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
29409 - MIGUEL LEÃO - PI:
"ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER. INDEPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO. ART. 77 DA LEI Nº 9.504/1997. CONDIÇÃO DE CANDIDATO. DESCOMPASSO LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. PRESERVAÇÃO DO ESPECTRO DE PROTEÇÃO DA NORMA. ABUSO DE PODER. GRAVIDADE DA CONDUTA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVOS DESPROVIDOS.
10. O art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ao exigir a condição de candidato para a configuração da conduta vedada, deve ser interpretado de
acordo com o telos subjacente à normatização, no sentido de evitar que agentes e gestores se utilizem das inaugurações de obras
públicas como meio de angariar benefício eleitoral.
11. As alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015, ao estreitarem o processo eleitoral e postergarem a data-limite para apresentação do
registro de candidatura, não alteraram a possibilidade de que gestores compareçam a eventos imbuídos da condição material de concorrentes à
reeleição. Portanto, o fato de o gestor não ostentar a qualificação formal de candidato não afasta a necessidade de proteção
reconhecida pelo art. 77 da Lei nº 9.504/1997.
12. Impor interpretação estritamente formal ao ilícito em debate enveredaria por violação ao princípio da proporcionalidade sob a ótica da
vedação da proteção deficiente. A qualificação formal de candidato seria exigível apenas a partir do dia 16 de agosto, possibilitando que notórios
candidatos participem de inaugurações de obras públicas até 45 dias antes das eleições e decotando pela metade o espectro de proteção da
norma.
13. Demonstrada a participação do prefeito na condição de candidato à reeleição, não se pode fazer prevalecer condição formalista
sobre a realidade comprovada nos autos.
14. O acórdão recorrido entendeu demonstrado o abuso de poder político pela conjunção de diversos elementos fáticos, qualificados pela
conotação eleitoral e pela má-fé do agravante ao participar de evento em período vedado. Não houve presunção de abuso pelo simples fato de
haver divulgação das inaugurações e o comparecimento de muitas pessoas.
16. Agravo interno desprovido."
CONSIDERANDO que, em virtude das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, o dia 15 de agosto do corrente ano se
afigura como o termo inicial do período em que é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e demais
agentes públicos), que pertencem à 83ª Zona Eleitoral (Paes Landim/PI):
1) que se abstenham de comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas, cujo descumprimento
fere o PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37, caput, e seu parágrafo 1.º da Constituição Federal, assim como afronta ao
disposto no art. 77, da Lei Federal nº 9.504/97.
RESSALTA que a inobservância de tais proibições poderá dar ensejo ao ajuizamento de Representação pelo Ministério Público Eleitoral em face
dos responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, cassação do
registro ou do diploma, conforme do art. 77, parágrafo único, da Lei das Eleições.
Referida conduta poderá, ainda, configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92, bem como causa de inelegibilidade a rigor do dispõe a alínea j, I, do art. 1.º, da Lei Complementar 64/90, incluída pela lei 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa).
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI
e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Paes Landim (PI), 10 de setembro de 2020
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA
Promotor Eleitoral da 83ª ZE/PI
(assinado digitalmente)
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 83ª Zona Eleitoral na Comarca de
Paes Landim (PI), no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127, da Constituição Federal; Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72, da Lei Complementar Federal nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais
de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO 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;
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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 83ª Zona Eleitoral (Paes Landim/PI):
1) que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
2) que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
3) que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações, como comícios, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
participantes e, caso não seja possível, que se realizem 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 esclarecida a vedação ao transporte de pessoas
nas carrocerias dos veículos, bem como aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
4) que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
5) que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
6) que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
7) que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar
barreiras físicas entre as estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas;
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Paes Landim (PI), 10 de setembro de 2020
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA
Promotor Eleitoral da 83ª ZE/PI
(assinado digitalmente)

3.4. 69ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ13355
NOTÍCIA DE FATO
OBJETO: SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA EM PERÍODO ELEITORAL
PESSOA INTERESSADA: DENÚNCIA ANÔNIMA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de representação eleitoral encaminhada ao e-mail institucional desta Promotoria Eleitoral, noticiando suposta prática de conduta vedada
em período eleitoral pelo Vereador do Município de Campo Alegre do Fidalgo/PI, Reinaldo Gomes de Morais.
Segundo a representação, Reinaldo postou algumas fotos de máquinas públicas, entre elas do PAC2, e comentou o seguinte: "E lá se foi mais
um dia de trabalho a luta continua".
Apresentou fotos.
Pela documentação apresentada, em primeira análise, não é possível vislumbrar o enquadramento da conduta do representado nas descritas no
artigo 73, da Lei nº 9.504/97, in verbis:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e
normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus
serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda,ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o
antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da
República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa
autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoçãoex officiode militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o
pleito;
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VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
Destaca-se que o papel do legislador municipal é também fiscalizatório. Os documentos apresentados apenas mostram o representado em visita
a uma obra pública em andamento, inexistindo mais elementos que o enquadrem em uma conduta vedada no período eleitoral.
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".
Com isso, pela documentação apresentada, inexiste irregularidade a ser apurada.
Assim sendo, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL 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.
Por se tratar de denúncia anônima, comunique-se, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, o indeferimento
de instauração de Notícia de Fato Eleitoral.
Publique-se. Após arquive-se
São João do Piauí/PI, 11 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTOR ELEITORAL - 69ª ZE - SÃO JOÃO DO PIAUÍ

3.5. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS13357
PORTARIA ELEITORAL Nº 03/2020 PROMOTORIA ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 40ª Zona Eleitoral na Comarca de
Fronteiras (PI), no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal; Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019- SarsCov-2), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais
de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19
- Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e
sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO que por força do art. 47, §1º-A da Lei das eleições, somente serão exibidas as inserções de televisão nos Municípios em que
houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens.
CONSIDERANDO que o TSE já decidiu que "Não é exigível das estações repetidoras e retransmissoras que gerem programas eleitorais para os
municípios onde se situam (Res. nº 22.915, de 28.8.2008, rel. Min. Marcelo Ribeiro)."
CONSIDERANDO que o art. 76, § 1º, inciso III, da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), ao regular o Direito à Participação na Vida
Pública e Política, assegura à pessoa com deficiência o direito, de votar e ser votada, inclusive com a garantia que os pronunciamentos oficiais, a
propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam pelo menos os recursos elencados no art. 67,
da própria LBI;
CONSIDERANDO que o art. 67 da mencionada lei estabelece que os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos
recursos de subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e áudio descrição, dentre
outras, que possuem caráter cumulativo;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de
acompanhar a legalidade na divulgação/propagandas eleitorais durante o Pleito Eleitoral do ano de 2020, com o devido cumprimento do
Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º
19.164, de 20 de agosto de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
dos municípios que compõem à 40ª Zona Eleitoral de Fronteiras (PI) acerca da temática;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 40ª Zona Eleitoral do
Piauí (Fronteiras, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e São Julião/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Paula Rayane de Sousa Alencar sob matrícula 15.652 - lotada na
Promotoria de Fronteiras;
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Promotoria de Justiça de Fronteiras, a fim de
conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
Fronteiras (PI), 10 de setembro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral da 40ª ZE/PI

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

4.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PARNAÍBA-PI13341
PORTARIA N°. 16/2020
O Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid - 19 - Região de Parnaíba (PI), no uso das atribuições que são
conferidas ao Coordenador Regional de Parnaíba,
CONSIDERANDO os termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 02, de 07 de abril de 2020, referente à criação de Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, visando, entre outros objetivos, a
necessidade urgente de uma atuação regionalizada integrada do Ministério Público Estadual nas diversas áreas impactadas pela pandemia;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ Nº 1.001/2020, restou aprovado o Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o artigo 12, parágrafo único, do referido ato PGJ Nº. 1.001/2020, determina a elaboração de escala de plantão dos
servidores, pelo Coordenador, objetivando a continuidade dos serviços nos finais de semana e feriados;
RESOLVE fixar a escala de plantão dos servidores integrantes do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid-19 Região Parnaíba, referente ao mês de setembro de 2020, cujo regime de compensação observará o disposto no Anexo Único, artigo 12, caput,
do ATO PGJ Nº 1001/2020, conforme adiante segue:
ESCALA DE SERVIDORES - SETEMBRO/2020:
DIA

SERVIDOR

05/09/2020 - SÁBADO

NATÁLIA DE OLIVEIRA ROCHA

06/09/2020 - DOMINGO

DÉBORA DIAS OLIVEIRA

07/09/2020 - SEGUNDA-FEIRA

JÂNIO VALENTE BARRETO

08/09/2020 - TERÇA-FEIRA

RAIMUNDO WILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

12/09/2020 - SÁBADO

TÂMIO NAIRIO FERREIRA DE AZEVEDO

13/09/2020 - DOMINGO

BIANCA LINHARES SANTOS

19/09/2020 - SÁBADO

MARIA FERNANDA DE ALMEIDA SILVA

20/09/2020 - DOMINGO

GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA

27/09/2020 - SÁBADO

GINA ALMEIDA DOS SANTOS

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 10 de setembro de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Região Parnaíba
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