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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13397
PORTARIA PGJ/PI Nº 1638/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
RELOTAR, provisoriamente, a Assessora Ministerial LETICIA AGUIAR FERNANDES, matrícula nº 15702, da Promotoria de Justiça de Luís
Correia para a Promotoria de Justiça de Cocal, no período de 15 de setembro a 15 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1639/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais e,
CONSIDERANDO a decisão, em caráter liminar, proferida pelo Conselheiro Relator Luís Francisco Ribeiro, nos termos do Procedimento de
Gestão Administrativa (GEDOC nº 000043-226/2020),
RESOLVE
CONCEDER, de 03 de setembro a 17 de outubro de 2020, a prorrogação de 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao
Promotor de Justiça RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2º Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do inc. I do art. 103 da
Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c a Resolução 06/2018 - CSMP/PI.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 03/09/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1640/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ n° 878/2018, que alterou o anexo do Ato PGJ n° 823/2018, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR, a partir do dia 15 de agosto de 2020, com efeitos retroativos, a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de União, para exercer a função de Diretora de Sede das Promotorias de Justiça de União, pelo prazo de 01
(um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13403
Inquérito Civil nº 074/2019
SIMP 000855-310/2019
Objeto: TRANSPARÊNCIA NO LEGISLATIVO
Investigado: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça relativo a apuração quanto ao cumprimento do Poder
Legislativo do Município de Pedro Laurentino sobre a existência e regular alimentação do Portal da Transparência, cujas determinações
encontram-se insertas na Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011).
Foram realizadas várias diligências, esgotando-se todas as formas de resolutividade extrajudicial.
Diante disto, promoveu-se demanda judicial (ação civil pública).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando que a Câmara Municipal de Pedro
Laurentino venha cumprir as determinações constantes na Lei de Acesso à Informação - processo nº 0800765-45.2020.8.18.0135.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 132/2020
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Referente: Procedimento Preparatório nº 009/2020
Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá proceder observando os princípios da
moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no seu art. 70 - ao tratar da organização dos Poderes, na Seção que trata da Fiscalização
Contábil, Financeira e Orçamentária -, estabelece, entre os mecanismos para o acompanhamento e a fiscalização da aplicação de recursos
públicos, o Controle Interno que deve ser executado por cada Poder;
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Piauí, em reprodução ao dispositivo constitucional acima citado, estabelece em seu art. 32,
que a fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo, na forma da lei.
CONSIDERANDO que a Carta Magna Estadual disciplina, ainda, que os titulares dos órgãos de controle interno dos Poderes do Estado e
Municípios serão nomeados dentre os integrantes do quadro efetivo de cada Poder e instituição, nos âmbitos estadual e municipal, com mandato
de três anos, nos termos do art. 90, § 1º;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 09/2019, que dispõe sobre a criação e implementação do Controle Interno do Poder Legislativo de
Campo Alegre do Fidalgo e dá outras providências, cria o cargo comissionado de Controlador Interno do Poder Legislativo, que deve ser exercido
por servidor que integra o quadro de efetivos;
CONSIDERANDO a lei municipal descreve as atribuições do cargo de Controlador Interno nos seguintes termos: "Assessorar o Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre do Fidalgo, fornecendo-lhes informações acerca da legalidade, legitimidade e economicidade
das ações governamentais e de gestão. Exercer auditoria no órgão da Administração Municipal e pessoas que utilizam bens ou recursos públicos
municipais. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das normas da Central de
Controle Interno, assegurando seu fiel cumprimento. Orientar as unidades setoriais e seccionais, no desempenho de suas funções. Expedir
instruções e emitir pareceres sobre matérias de competência da Central de Controle Interno. Exercer outras atividades inerentes ao Sistema de
Controle Interno";
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 05/2017 do TCE/PI, que em seu art. 11 assim disciplina: Art. 11. Compete ao dirigente máximo do
poder, órgão ou entidade designar os agentes públicos que atuarão nas respectivas unidades de controle interno, de acordo com a necessidade
de trabalho. §1º. Os agentes públicos das unidades de controle interno, preferencialmente, devem ser servidores efetivos com formação e
experiência nas áreas de controle ou auditoria. §2º. É condição necessária para desempenhar as funções nas unidades de controle interno, a
qualificação dos agentes públicos designados através de cursos deformação na área de controle interno que proporcionem os conhecimentos
adequados e necessários ao exercício das funções";
CONSIDERANDO que em recente decisão da Suprema Corte, no Recurso Extraordinário 1264676 - Santa Catarina, o Ministro Alexandre de
Moraes (relator) entendeu que mesmo um servidor efetivo não pode ser nomeado para chefiar o setor de controle interno em função de
confiança, pois: "o cargo de Controlador Interno desempenha funções de natureza técnica, para cuja realização não se faz necessária prévia
relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor nomeado, que justifique a contratação por meio de provimento em
comissão ou função de confiança, eis que ausente, na hipótese, qualquer atribuição de comando, direção, chefia ou assessoramento".
CONSIDERANDO que o alinhamento normativo e jurisprudencial convergem para o entendimento de que o cargo de Controlador Interno deve
exercido não só por servidor efetivo, mas também por aquele que detém conhecimento técnico e/ou experiência profissional para a complexidade
que o cargo exige;
CONSIDERANDO que o Cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo é exercido pelo Sr. Arinaldo Pinheiro
da Silva, titular do cargo efetivo de vigia da Casa Legislativa desde 2004;
CONSIDERANDO que, embora detentor de cargo efetivo, o atual Controlador Interno da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo não
possui os requisitos normativos para ocupação do cargo;
CONSIDERANDO, ainda, o Parecer nº 41/2020, oriundo do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público - CACOP, em que entende a irregularidade presente na ocupação do cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Campo
Alegre do Fidalgo, opinando pela exoneração do servidor que o ocupa atualmente e a posterior substituição conforme exigência legal e instrução
normativa do TCE/PI;
CONSIDERANDO o todo apurado no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil que tramita nesta Promotoria de Justiça sob o número
009/2020 - SIMP 001861-310/2019.
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI, Sr. Crispim Constantino da Mata, que:
a) EFETUE, no prazo de trinta dias, a EXONERAÇÃO do Sr. Arinaldo Pinheiro da Silva do Cargo Comissionado de Controlador Interno da
Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo;
b) EFETUE, no período mais breve possível, para que não haja prejuízo das atividades da Casa Legislativa, a substituição do Controlador Interno
da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo, realizando nomeação de servidor conforme a exigência constitucional e legal delineada nesta
recomendação, observando inclusive a legislação municipal, bem como a Instrução Normativa nº 05/2017 do TCE/PI;
b) REMETA a esta Promotoria de Justiça, para o e-mail desta 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
(segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br), 05 (cinco) dias após o término do prazo acima referido, cópia do ato de exoneração do mencionado
servidor ocupante do cargo comissionado que se enquadram na situação acima delineada, assim como resposta acerca das outras
providências tomadas para cumprimento desta Recomendação.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública de obrigação de fazer e responsabilização pela prática de ato de
improbidade administrativa.
A partir da data da entrega do encaminhamento da recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus
destinatários como cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a
sua omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de
fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 15 de setembro de 2020.
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 719 Disponibilização: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

[Assinada digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 132/2018
SIMP 000580-310/2018
Objeto: PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE BARREIRO, EM CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI
Investigado: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BARREIRO. MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
DO FIDALGO. PERÍCIA TÉCNICA DA FUNASA. POÇOS EXISTENTES NA COMUNIDADE NÃO SÃO PARA CONSUMO HUMANO.
COMUNIDADE CONSOME ÁGUA DE OUTRA LOCALIDADE ATENDIDA PELO PROGRAMA ÁGUA DOCE EM COOPERAÇÃO ENTRE OS
ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado, após conversão da Notícia de Fato nº 156/2018, a partir de Termo de Declarações do Sr. Virgílio
Oliveira de Assis, que tem como objetivo averiguar problemas no abastecimento de água através de poço artesiano na comunidade Barreiro,
situado no Município de Campo Alegre do Fidalgo.
Na sua primeira manifestação nos autos, o Município de Campo Alegre do Fidalgo esclareceu que se trata de poço localizado em propriedade
privada e de uso particular, não havendo participação ou gerência do município, sendo, portanto, um imbróglio particular.
Em ato contínuo, o Sr. Virgílio compareceu a sede da Promotoria de Justiça, em 22 de janeiro de 2019, declarando não ter mais interesse na
demanda, em razão de ter perfurado um poço que abastece sua propriedade, não necessitando mais do fornecimento de água do poço localizado
na propriedade do Sr. Fabrício Adão Ribeiro.
Foi realizada audiência extrajudicial com o prefeito de Campo Alegre do Fidalgo, oportunidade em que este mais uma vez afirmou a falta de
gerência do município quanto ao poço em debate, tratando-se de um poço para fins particulares e que há anos não tem o poço nenhuma utilidade
pública.
Em seguida, foi solicitado por esta Promotoria de Justiça vistoria técnica à FUNASA na comunidade Barreiro, o que foi atendido, constando nos
autos a análise técnica, que verificou a qualidade da água dos poços presentes na comunidade impróprias para o consumo humano.
Ainda nos autos há informações do Município prestadas em 20 de agosto de 2020 (ID. 31721249), onde relatam que as águas dos poços não são
utilizadas para consumo humano, sendo a água para este fim fornecida por poço presente na localidade Espírito Santo.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como se infere da documentação acostada aos autos, verifica-se que o imbróglio quanto ao poço localizado na localidade Barreira é natureza
particular, o que fica claro com a desistência do noticiante após a construção do seu próprio poço.
No mais, em que pese a análise técnica da FUNASA verificar a qualidade da água dos poços presentes na comunidade impróprias para o
consumo humano, depreende-se pelas declarações do noticiante, pela própria análise da FUNASA e informações do Município prestadas em 20
de agosto de 2020 (ID. 31721249), que elas são utilizadas para manutenção de animais e serviços gerais nas propriedades, não havendo
consumo humano.
O abastecimento de água da comunidade Barreira é feito pelo poço situado na localidade Espírito Santo, onde existe o Programa Água Doce, que
é uma parceria entre os entes federativos, ficando sob gerência do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater), que
realiza a dessalinização e tratamento da água.
Portanto, ante o exposto, entendemos faltar justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações
excepcionais, quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de
autoria desmentem a alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos
ilícitos, na defesa do interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o
impetrante. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, quanto aos pontos delimitados no presente Inquérito Civil entendemos não haver justa causa para continuidade do presente
Inquérito Civil, sendo de rigor o seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifiquem-se o interessado e o Município de Campo Alegre do Fidalgo de todo o teor desta decisão.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP).
Proceda-se com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí-PI, 16 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI13405
PORTARIA N° 02/2020-MPPI/PJB
Dispõe sobre a regulamentação do Ato PGJ nº 1022/2020, publicado pela Procuradora-Geral de Justiça em 24 de julho de 2020, no âmbito das
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atividades ordinárias das Promotorias de Justiça de Barras.
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BARRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça, Glécio
Paulino Setúbal da Cunha e Silva, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo Art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº
823/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde do membro, servidores e estagiários em meio à crise sanitária gerada pela COVID-19
e diante das péssimas condições físicas do prédio deste órgão de execução (que está colocando em risco a integridade física da equipe que
trabalha no local, tendo, inclusive, a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI recomendado pela imediata suspensão das
atividades presenciais na sede);
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral de Justiça do MPPI determinou a suspensão das atividades presencias no âmbito das Promotorias
de Justiça de Barras, com a implantação do teletrabalho até que sejam concluídos os reparos necessários para garantir a segurança e
salubridade de membros e servidores (Processo SEI no 5051/2020-37);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos
(incluídos nesse rol os serventuários da justiça), especialmente a saúde e a sadia qualidade de vida, prevista no Art. 225, caput, CF/88;
CONSIDERANDO que será preferencialmente mantido o regime de Teletrabalho, mediante concordância da chefia imediata, até ulterior
deliberação, quando a natureza das atividades seja compatível com o trabalho remoto e o acervo esteja no formato eletrônico (digitalizado),
conforme disposto no Art. 5º, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020;
CONSIDERANDO que a natureza das atividades desenvolvidas perante as Promotorias de Justiça de Barras é totalmente compatível com o
regime de Teletrabalho;
CONSIDERANDO que esta unidade de trabalho possui, em sua quase totalidade, processos eletrônicos, além de sistemas informatizados à sua
disposição (SIMP, THEMIS, PJE, ATHENAS, BID, entre outros), capazes de proporcionar acesso remoto aos processos digitalizados e viabilizar,
sem qualquer prejuízo quantitativo ou qualitativo, o desenvolvimento da atividade laboral em ambientes residenciais (home office);
CONSIDERANDO que será preferencialmente mantido o atendimento ao público de forma virtual, por meio dos canais de comunicação
divulgados no site e mídias sociais do MPPI, como telefone, correspondência eletrônica, aplicativo de mensagens ou videoconferência, adotandose o atendimento presencial apenas quando estritamente necessário, conforme dispõe o Art. 12, caput, Ato PGJ Nº 1022/2020;
CONSIDERANDO que o atendimento presencial ao Público se dará mediante prévio agendamento, apenas nos casos de perecimento do direito
e risco à vida e à saúde, nos termos do Art.11, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020.
RESOLVE-SE
Art. 1º. Instituir o REGIME DE TELETRABALHO no âmbito das Promotorias de Justiça de Barras, a ser cumprido das 08h às 15h, diante da
compatibilidade do serviço na unidade, observadas as seguintes diretrizes:
§ 1º - O REGIME DE TELETRABALHO compreende a análise e elaboração de minuta para posterior estudo, validação e assinatura pelos
membros responsáveis ou seus substitutos legais;
§ 2º - A confecção da minuta descrita no parágrafo anterior deverá ser realizada em documento editável do Word Office. Em seguida, deverá ser
encaminhada ao respectivo membro por meio eletrônico;
Art. 2º- Não haverá sistema de rodízios de servidores, uma vez que o REGIME DE TELETRABALHO deverá ser implementando para todo o
corpo de trabalho.
§ 1º - Todos os servidores e estagiário ficam dispensados da fiscalização eletrônica de frequência, conforme a previsão contida no Art. 23 do Ato
PGJ Nº 1022/2020.
Art. 3º - O atendimento ao público será preferencialmente de forma virtual, por meio dos seguintes canais de comunicação:
primeira.pj.barras@mppi.mp.br e segunda.pj.barras@mppi.mp.br e telefone institucional (86) 98183-2497.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Afixe-se e Cumpra-se.
Barras (PI), 16 de setembro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Diretor da Sede de Promotorias de Justiça de Barras
PORTARIA N° 65/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do presentante legal subscritor, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no Art. 129 da Constituição da Federal, nos Arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal nº
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e no Art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, instituições, conforme disposto no Art. 8º, inciso II, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que no bojo da Notícia de Fato nº 61/2020 foi verificada que a situação reclamada pela noticiante, Vanusa Maria Marques da
Silva, demanda a intervenção ministerial para garantir o pleno acesso a saúde à Carlos Alberto Gomes, que necessita realizar com frequência
procedimentos médicos para tratamento de varizes hepáticas e cirrose na cidade de Teresina, Piauí.
Resolve-se instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar o caso do usuário do SUS, Carlos Alberto Gomes, a fim de
delimitar as providências adequadas para lhe garantir o pleno acesso a saúde e as responsabilidades dos poderes públicos municipal e/ou
estadual.
Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como que a ela seja
dada publicidade por meio do DOEMP/PI;
3. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388);
4. Expeça-se Recomendação Administrativa ao Município de Barras, por meio do seu Secretário Municipal, orientado que, nos casos em que o
paciente tem direito ao auxílio do Governo do Estado do Piauí, o envio de eventual pedido a Coordenação do TFD é de sua responsabilidade,
consoante disciplina o item quatro do Manual Referente à Concessão do Auxílio para Tratamento Fora de Domicílio-TFD no Sistema Único de
Saúde-SUS/PI.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 16 de setembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 41/2019-MPPI/2PJB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, infra-assinado, Titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Barras/PI, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso III da Constituição Federal e Resolução
164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de 1993 e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993, requisitando aos destinatários adequada e imediata divulgação, assim como
resposta por escrito:
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Constituição Federal, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas
ações e serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que a INTEGRALIDADE é princípio fundamental do SUS, o qual garante ao usuário uma atenção que abrange as ações de
promoção, prevenção, TRATAMENTO e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema de Saúde, conforme
assegura o art. 6º, I, d, da Lei 8080/90 (Lei Orgânica do SUS);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II, da Constituição
Federal e no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO que o princípio da integralidade, caracteriza-se como o dever de fornecer aos usuários aquilo de que necessitam, ou seja,
quem determina o que o SUS deve ofertar é a necessidade do paciente;
CONSIDERANDO que o tratamento contínuo do paciente é indispensável para manutenção de sua saúde, e que, o deslocamento do paciente, é
essencial para viabilização do tratamento;
CONSIDERANDO que o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é uma estratégia usada para referenciar pacientes a outros
municípios, garantindo-lhes o acesso a serviços assistenciais de complexidade diferenciada, quando inexistentes ou esgotados todos os recursos
de diagnóstico e terapia no seu município de origem;
CONSIDERANDO que não é permitido o pagamento do TFD, com recursos do SUS, em deslocamentos menores do que 50 km de distância;
CONSIDERANDO que o Manual do TFD do Estado do Piauí, estabelece no item VI.1 como órgão competente para fins de emissão do
Pedido de Tratamento Fora de Domicílio - PTFD as Secretarias Municipais de Saúde e/ou órgãos da SESAPI autorizados para este fim.
Sendo responsabilidade deste a reprodução e distribuição do PTFD nos serviços de saúde conveniado/contratado do SUS;
CONSIDERANDO que terão prioridade máxima para autorização do TFD os pacientes submetidos a tratamentos de Terapia Renal Substitutiva,
Quimioterapia e Radioterapia e pacientes com indicação de transplante não ofertado no Piauí, conforme o Manual do TFD do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que se instaurou no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Procedimento Administrativo nº. 51/2020 (SIMP nº 001112138/2020), originário de representação feita por Vanusa Maria Marques da Silva, esposa do usuário do SUS Carlos Alberto Gomes, que necessita
fazer tratamento de saúde na cidade de Teresina/PI;
CONSIDERANDO que o paciente reside na cidade de Barras/PI, necessita que o transporte seja assegurado da sua residência até o referido
serviço;
CONSIDERANDO que no local de residência do paciente não possui o serviço adequado ao seu tratamento com suas especificidades, sendo
que o aludido município está localizado a aproximadamente 127,7 km quilômetros de Teresina, cidade em que a paciente necessita fazer o
tratamento e, a família é humilde e não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos gerais do deslocamento.
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRAS, na qualidade de Gestor do SUS, para que, sob pena de responsabilidade,
adote as seguintes medidas a fim de garantir o acesso do paciente e acompanhante, em observância aos arts. 196 a 200 da Constituição
Federal, art. 203 a 215 da Constituição do Estadual, Lei n° 8.080/90, Portaria MS 2.048/2002:
I - Providencie a emissão do Pedido de Tratamento Fora de Domicílio - PTFD do paciente e/ou acompanhante, com envio à Coordenação do
TFD, para ressarcimento de passagens, referentes ao transporte do Município de Barras à Teresina bem assim como a ajuda de custo pertinente;
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
Desde já, adverte que a não observância desta RECOMENDAÇÃO poderá implicar na propositura de ação civil pública e adoção de outras
providências administrativas e judiciais cabíveis, devendo ser encaminhada a Promotoria de Justiça de Barras documentos comprobatórios do
cumprimento desta recomendação, ao final do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí bem como
devem ser remetidas cópias ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Diligências necessárias. Cumpra-se.
Barras (PI), 16 de setembro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI13406
PORTARIA n. 33/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 05/2020
OBJETO: Apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Isaías
Coelho-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de sua representante legal infrafirmada, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e,
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
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crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP próprio (Instrução Normativa Receita Federal 1470/2014);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
RESOLVE,
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades ou não funcionamento do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Isaías Coelho-PI.
Determino, de pronto as seguintes medidas:
1. Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
2. Nomeio como secretário para este procedimento o Sr. Maylson Araújo Luz, servidor lotado nesta Promotoria de Justiça, em conformidade com
o artigo 4º, inciso V da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ e ao Conselho Superior
do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina o art. 6º, §1º da Resolução nº 01/2008 supracitada.
4. Expeça -se oficio ao Prefeito do Município de Isaías Coelho-PI, com cópia da presente Portaria, requisitando informações:
a) Se já foi criado e regulamentado o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente neste município.
b) caso seja positiva a pergunta acima, informe:
- A conta bancária em Banco Oficial e seu saldo atual;
- A O CNPJ e a Unidade Orçamentária Especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como cópia da Lei
Orçamentária Atual identificando os valores a serem repassados pelo Município para a alimentação do Fundo;
- O órgão gestor do Fundo e o ordenador de despesas do mesmo.
- Os valores devidamente repassados até o momento, para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme cronograma da
execução orçamentária.
5. Expeça-se cópia da presente Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Isaías Coelho-PI, requisitando-se a
seguintes as mesmas informações do item 4, acrescidas das seguintes:
a) Plano de Ação e de Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2020.
b) Atividades e projetos porventura financiados com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
6. Notifique-se o CMDCA e o Prefeito Municipal de Isaías Coelho-PI para comparecerem a audiência virtual a ser realizada no dia 21/09/2020, às
11h00min, através da plataforma Microsoft teams no link que será disponibilizado via e-mail a fim de que possamos discutir a problemática.
Expedientes necessários.
Itainópolis-PI, 16 de setembro de 2020 .
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

2.4. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13409
PORTARIA Nº Q07/2020
INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº Q02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante, Promotor de Justiça da Fazenda Pública, no uso de suas
atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a quantidade expressiva de demandas judiciais em desfavor do Instituto de Assistência e Previdência Privada do Estado do
Piauí visando ao fornecimento de assistência "home care" aos demandantes, os quais alegam a negativa ilegal por parte do IASPI;
CONSIDERANDO que, não obstante o IASPI negue administrativamente os requerimentos alegando a suspensão dos tratamentos com base em
portarias emitidas pela diretoria do Instituto e possível desequilíbrio orçamentário e financeiro, evidencia-se a procedência das demandas, de
forma que não se tem conhecimento, até hoje, do resultado prático que o Instituto alega em caso de concessão da assistência "home care";
CONSIDERANDO que a Eficiência Administrativa é premissa norteadora da atuação estatal que, por meio de seus órgãos, deve adotar medidas
tendentes à efetivação do interesse público, sempre tendo como alicerces a presteza, a economicidade e a efetividade;
CONSIDERANDO, assim, a necessidade de colher elementos informativos e de acompanhar a atuação administrativa do IASPI diante dos
requerimentos formulados pelos seus segurados;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e conforme a Resolução nº 174/2017, do CNMP,
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº Q02/2020-35ªPJ, a fim de acompanhar e fiscalizar as formulações feitas ao IASPI
acerca da assistência "home care". Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo da presente portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
5. Oficie-se à Diretora-Geral do IASPI, a fim de que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, o seguinte:(i) cópia
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do regulamento do PLAMTA, (ii) cópias das portarias vigentes que suspenderam o fornecimento de assistência "home care" aos segurados; (iii)
informações quanto ao impacto financeiro que as decisões já proferidas em ações judiciais causaram nas contas do IASPI; (iv) informações
complementares que considerar pertinentes.
Por fim, considerando que, por força dos Atos PGJ nº 995-2020 e ss., o Ministério Público do Estado do Piauí está exercendo, temporariamente,
suas funções pelo teletrabalho e sistema presencial de rodízio, determino seja informado aos interessados que as respostas solicitadas podem
ser encaminhadas aos seguintes endereços eletrônicos: 35.pj.fazenda@mppi.mp.br, netoaraujo@mppi.mp.br, fernandoferreira@mppi.mp.br,
ficando o protocolo presencial do MPPI disponível apenas em caso de impossibilidade de envio por meio digital.
Autue-se.
Cumpra-se.
Teresina, 15 de setembro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13411
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 38/2020
Referente: PA n°102/2018
Objeto: apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matias Olímpio
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o município de Matias Olímpio criou, mas não regulamentou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
RESOLVE: RECOMENDAR ao Sr. EDÍSIO ALVES MAIA, Prefeito Municipal de Matias Olímpio, à Senhora ERDÊNIA SCOTT SOBREIRA LIMA,
Secretária Municipal de Assistência Social e à Senhora MARIA LINA MACHADO MAIA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Matias Olímpio, que adotem as medidas necessárias para criação/regularização do Fundo dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Matias Olímpio, dentre as quais:
1. Criação por lei (se não houver fundo criado), e regulamentação, por meio de Decreto Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias.
2. Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação.
3. Criar a Conta bancária para o FIA municipal, no prazo 30 (trinta dias), após a regularização do CNPJ.
4. Cadastrar, após realizada as etapas anteriores, o FIA junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a sua inclusão no
programa de Imposto de renda de 2021, possibilitando-se a percepção de doação do imposto de renda (prazo outubro de 2020), por meio do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=22478.
5. Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matias Olímpio na Lei Orçamentária Anual, de
acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
AO Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matias Olímpio
1. Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação e Plano de Aplicação, para ser incorporado à lei orçamentária municipal.
Matias Olímpio, 15 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
PORTARIA Nº 50/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
Finalidade: Acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do Arraial-PI e
fomento de campanhas de estímulo à doação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 127, da
Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI;
art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64,
constituindo reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo
nesse sentido, instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco,
envolvendo crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do Arraialestá constituído por lei e
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regulamentado por ato do Poder Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do
Arraialpara gestão do FIA e fomento de campanhas de estímulo à doação;
CONSIDERANDO ainda que a fiscalização da correta aplicação dos recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente é atribuição do
Ministério Público, nos termos do § 3° do artigo 260 do ECA;
CONSIDERANDO ainda que recursos do FIA devem ser aplicados obrigatoriamente em ações do plano da Primeira Infância, Acolhimento
Familiar (§§ 1° e 2° do art. 260 do ECA) e Atendimento Socioeducativo (art. 31 da Lei Federal n° 12.594/12);
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça aderiu ao Projeto "MPPI Sempre presente na regularização dos Fundos para a Infância e
Adolescência" do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo de acompanhar o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de São João do Arraial para gestão do Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e fomento de
campanhas de estímulo à doação, determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeio para secretariar o Procedimento o servidor Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, matrícula nº 15548, lotado nesta Promotoria de
Justiça;
b) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de
acompanhamento, afixando-a cópia da portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Encaminhe-se cópia da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude-CAODIJ, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018; e à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí;
d) 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;
e) Encaminhe-se cópia da Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do Arraial,com as
informações sobre o evento de capacitação online para fortalecimento do entendimento sobre a política pública, a ser realizado pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude-CAODIJ através do aplicativo Microsoft Teams, das 15 h:00 min às 17 h:00 min do dia
25 de setembro de 2020, bem como requisite ainda ao CMDCA o seguinte;
f) Que envie, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a essa Promotoria de Justiça as seguintes informações:
- Os valores existentes no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Arraial;
- Cópia da prestação de contras do Fundo da Infância no último exercício financeiro (2019);
- Entidades e projetos e projetos beneficiados com recursos do FIA nos anos de 2019 e 2020;
- Valores do FIA aplicados em ações da primeira infância, acolhimento familiar e para capacitação e sistemas do atendimento socioeducativo.
- Cópia dos planos de ação e de aplicação dos últimos dois anos (2019 e 2020)
CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 39/2020
Referente: PA n° 44/2020
Objeto: apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do
Arraial-PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CONSIDERANDO que o município de São João do Arraial criou, mas não regulamentou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente,
RESOLVE: RECOMENDAR à Sra. BENEDITA VILMA LIMA, Prefeita Municipal de São João do Arraial, à Senhora ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA,
Secretária Municipal de Assistência Social e à Senhora ALCIONEIDE GOMES LOPES, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São João do Arraial, que adotem as medidas necessárias para criação/regularização do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São João de Arraial, dentre as quais:
1. Criação por lei (se não houver fundo criado), e regulamentação, por meio de Decreto Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias.
2. Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação.
3. Criar a Conta bancária para o FIA municipal, no prazo 30 (trinta dias), após a regularização do CNPJ.
4. Cadastrar, após realizada as etapas anteriores, o FIA junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a sua inclusão no
programa de Imposto de renda de 2021, possibilitando-se a percepção de doação do imposto de renda (prazo outubro de 2020), por meio do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=22478.
5. Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Arraial na Lei Orçamentária
Anual, de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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AO Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Arraial-PI.
1. Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação e Plano de Aplicação, para ser incorporado à lei orçamentária municipal.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13412
Inquérito Civil n.º 22/2014
SIMP nº: 000033-174/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil nº 22/2014 que tem como assunto fiscalizar a utilização dos 60% dos recursos anuais que compõe o FUNDEB para
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de São João da Fronteira.
O procedimento extrajudicial teve início com notícia de professor daquele município, concursado para 20 horas semanais, recebendo
remuneração como se laborasse 40 horas semanais.
Os valores complementares eram pagos com recursos pertencentes ao FUNDEB, mesmo em se tratando de função de técnico-administrativo na
Secretaria de Educação, situação, em tese, vedada pela lei.
O Ministério Público expediu, então, recomendação ministerial endereçada a Prefeitura Municipal de São João da Fronteira e ao Secretário
Municipal de Educação, constante as fls. 04/06 dos autos.
Mais diligências: requisitou-se ao Secretário de Educação do município documentos que atestassem o efetivo trabalho do citado professor,
especialmente cópias dos diários de classe pertinentes aos anos de 2013 e 2014, os quais foram juntados as fls. 11/32 dos autos.
Mais adiante requisitou-se também a folha de pagamento dos 60% do FUNDEB no ano de 2014, comprovantes de depósitos ao referido
professor e demonstrativo bancário da recomposição dos 60% do FUNDEB relacionados ao pagamento do mesmo professor.
A Prefeitura Municipal de São João da Fronteira, através da Secretaria de Educação, informou às fls. 38/40 dos autos, que o professor em
questão é concursado 20 horas, mas que ao ser nomeado como Coordenador Técnico da Secretaria de Educação (portaria de nomeação juntada
à fl. 41), passou a trabalhar por 40 horas, sendo realmente era pago com os recursos dos 60% do FUNDEB. É que este exercia função que
oferecia suporte pedagógico direto ao exercício da docência, situação permitida pela legislação.
Audiência realizada entre o membro ministerial e os integrantes do Conselho do FUNDEB de São João da Fronteira, acerca da necessidade de
observância da legislação para a correta aplicação dos recursos (fls. 131/132).
Posteriormente, realizou-se nova audiência para fins de acompanhamento dos recursos (fl. 157). Solicitou-se, então, auxílio do CAODEC que
encaminhou parecer técnico juntado às fls. 160/167.
Ato contínuo, expediu-se nova recomendação, agora aos Presidentes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (fls. 185).
A Presidente do Conselho do FUNDEB encaminhou as cópias e extratos dos registros contábeis e os demonstrativos gerenciais repassados à
conta do fundo assim como, as despesas realizadas, por ocasião da análise dos balancetes mensais, no ano de 2017, constante a partir da folha
195.
Instado a se manifestar sobre o cumprimento da Recomendação Ministerial expedida, o Presidente do Conselho do FUNDEB, já neste ano de
2020, informa que as reuniões do Conselho são mensais e pré-agendadas, que as visitas às escolas são feitas de forma pontual, que estão
adotando providências para serem inseridas as atas de reuniões no sistema CACS-FUNDEB, informa que o Conselho já possui um regimento
interno e que a Prefeitura encaminha os balancetes acompanhados dos devidos extratos, encaminhando a documentação comprobatória
250/258.
A situação resta, pois, solucionada.
É o necessário. Fundamento.
Após análise dos autos, depreende-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa
no âmbito da competência do Órgão Ministerial, pois, o objeto de investigação deste procedimento encontra-se regularizado, o que se faz provar
pela documentação juntada aos autos.
Além disso, verifica-se que o presente procedimento foi instaurado ainda no ano de 2014, sem delimitação temporal, prejudicando a razoável
duração do processo, estando em desconformidade com as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília".
Soma-se a tais argumentos o disposto na Lei nº 13.869/19, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em especial o art.
31, in verbis:
"Art. 31- Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 06 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão de
procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado"
Não há mais, portanto, justificativa para o seguimento do presente Inquérito Civil, tendo o órgão ministerial cumprido seu papel constitucional de
modo resolutivo, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 10, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art 10, § 1º da Resolução nº23/2007 do CNMP.
Após, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Anotações e registros de praxe com baixa no SIMP.
Expedientes necessários.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 25 de março de 2020.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 140/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
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qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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 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. Raimundo Alves Filho, Prefeito do município de Piracuruca, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, do 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, inciso 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, inciso VI, alínea "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;
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e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, inciso VI, alínea "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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 141/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, inciso 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, incisos 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 Piracuruca 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 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. Raimundo Alves Filho, Prefeito do município de Piracuruca, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 719 Disponibilização: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do município de Piracuruca, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
b) assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica, ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
c) para fins de cumprimento das providências recomendadas no item "a", incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do município de Piracuruca, 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;
d) caso a lei orçamentária referida no item "c" já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
e) na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item "d", 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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 142/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, 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
Piracuruca;
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, inciso 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,
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. Hugo de Alcântara Seabra Filho, Delegado de Polícia Civil no município e Piracuruca, em cumprimento às disposições
de ordem constitucional, legal e administrativas, 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, 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,
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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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nas dependências da delegacia, portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 143/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, 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
Piracuruca;
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, inciso 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 da 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 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,
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. Alexandre Augusto da Silva Araújo, Comandante da 5º CIA/12ºBPM, em cumprimento às disposições de ordem
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constitucional, legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) 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 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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 144/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, 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
Piracuruca;
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, inciso 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, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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 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 aos residentes no município de Piracuruca, 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, 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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
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Piracuruca, 14 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 145/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 96/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de Piracuruca, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de Piracuruca, com número expressivo de queimadas, colocando em risco
a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Piracuruca, 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
Piracuruca;
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, inciso 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 a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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,
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 aos Sindicatos e Associações Rurais de Piracuruca, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar fogo para a
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 dos 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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 151/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
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acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no município de São
João da Fronteira;
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, inciso 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 a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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,
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 aos Sindicatos e Associações Rurais de São João da Fronteira, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar
fogo para a 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 dos 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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 150/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no município de São
João da Fronteira;
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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, inciso 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, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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 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 aos residentes no município de São João da Fronteira, 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, 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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 14 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 149/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no município de São
João da Fronteira;
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, inciso 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 da 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
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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 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,
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. Alexandre Augusto da Silva Araújo, Comandante da 5º CIA/12ºBPM, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural de São João da Fronteira, 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 São João da Fronteira, de forma permanente, remetendo equipes ao local
para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nos portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 148/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no município de São
João da Fronteira;
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, inciso I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
CONSIDERANDO que 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. Hugo de Alcântara Seabra Filho, Delegado de Polícia Civil no município e Piracuruca, em cumprimento às disposições
de ordem constitucional, legal e administrativas, 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 no
município de São João da Fronteira, 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 São João da Fronteira, de forma permanente, remetendo equipes ao local
para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação nas dependências da delegacia, portais de internet, rádios e demais meios de comunicação.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 147/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, inciso 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, incisos 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;
Página 20

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 719 Disponibilização: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o município de São João da Fronteira 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 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. Antônio Erivan Rodrigues Fernandes, Prefeito do município de São João da Fronteira, em cumprimento às disposições
de ordem constitucional, legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do município de São João da Fronteira, com o objetivo
de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
b) assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica, ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
c) para fins de cumprimento das providências recomendadas no item "a", incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do município de São João da Fronteira, 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;
d) caso a lei orçamentária referida no item "c" já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
e) na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item "d", 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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
SIMP: 000527-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 146/2020
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 art. 127, caput e art. 129, incisos 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 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 Administrativo nº 97/2020, com o objetivo de
acompanhar as políticas públicas para a prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no
município de São João da Fronteira, no ano de 2020;
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 a situação de excepcionalidade vivida no município de São João da Fronteira, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João da Fronteira, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
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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, inciso XXIII; 170, inciso III
e 186, inciso II, a qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse
direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que 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, à 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 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. Antônio Erivan Rodrigues Fernandes, Prefeito do município de São João da Fronteira, em cumprimento às disposições
de ordem constitucional, legal e administrativas, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, do 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, inciso 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, inciso VI, alínea "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, inciso VI, alínea "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.
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.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 16 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13414
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 39/2020
Portaria n.º 64/2020
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(Protocolo SIMP 000183-107/2020)
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 esta Promotoria de Justiça por vereador do município de Oeiras-PI, senhor Adauberon de
Morais, noticiando que de Janeiro de 2014 a Junho de 2020 a Prefeitura Municipal de Oeiras realizou despesas com a contratação de
serviços de limpeza e conservação, em que o senhor Josimar da Costa Martins deveria prestar serviços em benefício do ente municipal
em questão;
CONSIDERANDO que, segundo denunciado, o senhor Josimar da Costa Martins era servidor público federal, e, apesar disso, constava na
folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Oeiras, sendo ressaltado que não realizava a contraprestação correspondente aos
pagamentos recebidos;
CONSIDERANDO, ainda, que o senhor Josimar da Costa Martins faleceu em 10 de janeiro de 2020 e, mesmo assim, de acordo com o
noticiado, a Prefeitura de Oeiras continuou a emitir notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, notas fiscais e
comprovantes de pagamento em seu nome;
CONSIDERANDO que os fatos supramencionados não se coadunam com os princípios que regem a Administração Pública, sobremaneira, a
moralidade administrativa e a legalidade;
CONSIDERANDO que os supostos atos de improbidade administrativa descritos têm potencialidade para importar em enriquecimento ilícito,
causar prejuízo ao erário e atentar contra os princípios da administração, nos moldes do previsto na Lei nº 8.429/1992;
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, pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Luiz Fernando Costa, e pelo ex-prefeito municipal,
Lukano Araújo Costa dos Reis Sá, relativos a pagamentos feitos, pela Prefeitura de Oeiras, no período de Janeiro de 2014 a Junho de
2020, ao senhor Josimar da Costa Martins, em virtude de contratos de prestação de serviços firmados com o referido senhor, que,
porém, supostamente, não realizava a devida contraprestação correspondente aos pagamentos recebidos, 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 85/2020 (SIMP: 000183-107/2020) 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. Esclareça, juntando documentos comprobatórios, qual o vínculo que o senhor Josimar da Costa Martins (CPF: 066.862.223-72) tinha com a
Administração, se comissionado, contratado temporário, estatutário ou mesmo prestador de serviços, no período de Janeiro de 2014 a Junho
de 2020;
b. Informe se, à época em que contratava prestação de serviços com o senhor Josimar da Costa Martins, tinha conhecimento que ele
era servidor público federal, e, em caso positivo, informe qual cargo ocupava perante a administração federal;
c. Apresente esclarecimentos a respeito da denúncia de que, no período de Janeiro de 2014 a Junho de 2020, a Prefeitura Municipal de
Oeiras celebrou contratos de prestação de serviços com o senhor Josimar da Costa Martins (CPF: 066.862.223-72) e que, porém, não
havia, por parte deste, a devida contraprestação aos pagamentos feitos pela Prefeitura;
d. No que pertine às contratações de prestação de serviço firmadas com Josimar da Costa Martins (CPF 066.862223-72), de Janeiro de 2014 a
Junho de 2016, esclareça o motivo pelo qual nas notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento e notas fiscais constam
o nome e CPF do senhor Josimar da Costa Martins, ao passo em que, nos comprovantes de transferência bancária a elas
correspondentes, apesar de constar o nome de Josimar da Costa Martins, neles é indicado o CPF de outra pessoa, qual seja, CPF
837.996.301-63;
e. Considerando que a denúncia a qual deu embasamento à instauração do presente procedimento relata que o senhor Josimar da Costa Martins
(CPF 066.862223-72) faleceu na data de 10 de janeiro do corrente ano, exponha os motivos pelos quais, apesar disso, a Prefeitura
Municipal de Oeiras continuou a emitir, nos meses de Janeiro a Junho/2020, notas de empenho, notas de liquidação, ordens de
pagamento e notas fiscais em nome e CPF referidos, bem como a emitir comprovantes de transferência bancária em nome de Josimar
da Costa Martins, neles, porém, sendo indicado o CPF de outra pessoa, qual seja, CPF 837.996.301-63.
f. Apresente cópias legíveis de notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de
transferências bancárias emitidos em nome do senhor Josimar da Costa Martins (CPF 066.862223-72), de Janeiro a Junho de 2020;
g. Acoste toda documentação hábil a comprovar as informações que apresentar.
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, 14 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
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[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.

2.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI13415
PORTARIA Nº 023/2020
PP - Procedimento Preparatório
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que o art. 2º, § 4º da Resolução CNMP nº 23/07 permite ao Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n°
7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º da referida Resolução, complementá-las antes de
instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório;
Que, segundo art. 2º, §5º da norma acima citada, o procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil
e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão;
que a Notícia de Fato nº 017/2020.000271.361.2020 foi instaura para apreciar, em tese, atraso salarial (dezembro/ 2020) dos servidores
terceirizados do Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos pela empresa TRANSLOC Terceirização, Serviços e Locação de Mão de Obra
EIRELI (CNPJ nº 19.427.828/0001-59) situação que, se confirmada, merece atuação ministerial, notadamente em razão do disposto na Lei nº
12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial) e Lei n.º 8.666/93;
chegou ao conhecimento deste Órgão Ministerial que o contrato firmado entre o MPPI e a empresa TRANSLOC foi rescindido em 05.06.2020,
encontrando-se pendentes os pagamentos dos servidores terceirizados, bem como o respectivo recolhimento de FGTS e INSS dos servidores;
que referida prática, se comprovada, é considerada grave e merece averiguação ministerial.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na
notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para eventual conversão em Inquérito Civil ou ajuizamento
de Ação Civil Pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Junte-se aos autos cópia do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 034/2019 - TRANSLOC publicado no Diário Oficial do MPPI de
08.06.2020.
Solicite-se à empresa TRANSLOC Terceirização, Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI (CNPJ nº 19.427.828/0001-59) informações, no
prazo de 5 (cinco) dias, sobre os fatos narrados nesta portaria, bem como sobre acordo firmado em 29.07.2020 na NF 000647.2020.22.000/7
instaurada pelo Ministério Público do Trabalho.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Nomeia-se como secretária do presente ICP, MARIA ALICE MEDEIROS DE TAVARES FRANÇA, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos AR's e certificação;
Não havendo diligências pendentes, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 06 de julho de 2020
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

2.9. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13416
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020
A 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua Promotora de Justiça titular,
FAZ SABER, aos que do presente Edital tomarem conhecimento, que, por este, notifica-se a Sra. MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA, da
Decisão de Arquivamento proferida no bojo do Procedimento Administrativo nº 046/2019 (SIMP: 000208-034/2019), cujo dispositivo é o
seguinte: "...Por todo exposto, concluindo que o objeto do presente Procedimento Administrativo foi alcançado e, não havendo outras
providências a serem adotadas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito neste órgão de execução, dispensando-se a remessa dos
autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para homologação do arquivamento. Outrossim, determino: a) a
expedição de ofício ao Conselho Superior do Ministério Público comunicando-se sobre o Arquivamento do presente Procedimento Administrativo,
na forma do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP; b) a notificação da Interessada, para que
tome conhecimento do Arquivamento do presente Procedimento Administrativo, dando-lhe ciência de que caberá recurso ao Conselho Superior
do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, ao teor do art. 13, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério PúblicoCNMP. Cumpra-se. Teresina-PI, 09 de Setembro de 2020". E, para que chegue ao conhecimento da Interessada e não possa no futuro alegar
ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí. Dado e passado
nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 15 dias do mês de Setembro de 2020. Eu, Juliana Jales Cunha Pacheco, Assessora da 49ª
Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e dos Direitos Humanos

2.10. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13417
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ANTÔNIO DE MOURA JUNIOR, Promotor de Justiça da 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por esta Promotoria se processa o Procedimento
Administrativo nº 20/2019 (SIMP nº 000021-111/2019), na qual figura como Requerente CARLOS ROBERTO DA SILVA PASSOS, Brasileiro,
portador do CPF nº 217.435.253-20, filho de Maria do Rosário da Silva Passos. E, como não tenha sido possível notificá-lo pessoalmente, por
encontrar-se em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, pelo presente NOTIFICÁ-LO para apresentar comprovante de sua condição de artesão bem
como apresentar manifestação à resposta da Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste edital no Diário Eletrônico do
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Ministério Público do Estado do Piauí. Fica ainda ciente de que deverá entrar em contato com esta Promotoria de Justiça, caso contrário, o
Procedimento Administrativo nº 20/2019 será arquivado. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este Edital, que será afixado
no local de costume e publicado no Diário Eletrônico do MPPI. Faz saber que esta Promotoria de Justiça funciona na Av. Lindolfo Monteiro nº
911, 3º andar, Ed. Maria Luiza Fortes, Bairro Fátima, Teresina-PI. Dado e passado em Teresina-PI, 16 de setembro de 2020. Eu, ANTÔNIO DE
MOURA JUNIOR, Promotor de Justiça, o subscrevo.
ANTÔNIO DE MOURA JUNIOR
Promotor de Justiça

2.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI13418
Inquérito Civil nº. 03-A/2009 SIMP 000132-182/2017
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL nº. 03/2020
Ao primeiro dia de setembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II,
representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, doravante denominado COMPROMITENTE, e ANTÔNIA ISABEL GONÇALVES FREIRE,
brasileira, solteira, nascida em 12 de novembro de 1963, filha de Tomás Alves Freire e Deuselina Gonçalves Freire, CPF: 21763259315,
residente à Rua Corinto Andrade, 575, Pedro II, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, com fulcro no art. 5°, § 6º, da Lei n° 7.347/85, e no
art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da Constituição da República de 1988, é o órgão incumbido de "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";
CONSIDERANDO que, em consonância com o art. 127 da Carta Magna de 1988, a primazia do interesse público tem a indisponibilidade do bem
jurídico como sentido tradicional das funções do Ministério Público, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de Processo Civil de 2015 incorporaram mecanismos de
autocomposição de conflitos, cuja diretriz eleva
os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única de realização dos direitos por meio da imposição estatal da
sentença;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n° 118, de 1° de dezembro de 2014, recomendou a implementação geral de mecanismos de
autocomposição, tais como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, o que foi
referendado, ainda, pela Recomendação CNMP n° 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação
Resolutiva do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n° 179, de 26 de julho de 2017, admite a possibilidade de compromisso de Termo de Ajustamento de
Conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário;
CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta disciplinado na Resolução 179/2017 do CNMP objetiva a aplicação célere e
eficaz das sanções estabelecidas na Lei n° 8.429/1992, inclusive com a reparação do dano sofrido pelo erário, observados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de forma suficiente para prevenir e reprimir a prática dos atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), além de ter trazido diversas mudanças visando ao aprimoramento à persecução
penal no Brasil, trouxe, também, alterações à Lei 8.429/92, que disciplina os atos de improbidade administrativa, a exemplo do
§1º do artigo 17, modificado para permitir que seja celebrado o acordo de não persecução cível nos casos previstos pela LIA;
CONSIDERANDO que a Lei Anticorrupção, em interseção com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), forma um microssistema
legal de combate a atos lesivos ao patrimônio público, cuja convencionalidade passou a ser admitida pelo art. 36,
§ 4º, da Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015, como forma de resolução de conflitos;
CONSIDERANDO que o Acordo de Não Persecução Cível é um negócio jurídico, com submissão às regras do Código Civil, mas que deve,
ainda, observância ao regime de direito público, primando-se pela indisponibilidade do interesse público e obediência aos princípios da
Administração Pública;
CONSIDERANDO que o Acordo de Não Persecução Cível proporciona, a um só tempo, solução mais célere às lesões a direitos transindividuais
e eficácia à tutela coletiva desses interesses, bem como, reflexamente, contribui para o descongestionamento do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que se pode dizer que o acordo de não persecução cível é uma modalidade/espécie de termo de ajustamento de conduta, que
deve seguir, destarte, a normatização do assunto em geral, salvo naquilo que houver incompatibilidade (Igor Pereira Pinheiro, em LEI
ANTICRIME E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL, aspectos
teóricos e práticos, p. 13/14);
CONSIDERANDO que, conforme magistério doutrinário de Fredie Didier Jr, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe ao ordenamento pátrio o
princípio do estímulo da solução por autocomposição, que orienta toda a atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos (Curso de Direito
Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 19ª Edição, 2017, p. 306);
CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 001/2020, do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público deste Parquet,
orientando que a celebração de ANPC é absolutamente permitida pela legislação vigente, sendo instrumento de significativa valia para a proteção
do patrimônio público (material e imaterial) e para o combate à corrupção no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Resolução nº 04/2020 do Colégio de Procuradores de Justiça, que regulamentou, no âmbito do Ministério Público do Estado
do Piauí, o Acordo de Não Persecução Cível envolvendo hipóteses configuradoras de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO ter o Inquérito Civil Público nº 003-A/2009 revelado a ocorrência de atos de improbidade administrativa perpetrados por
Alvimar Oliveira de Andrade, enquanto prefeito do Município de Pedro II entre 2009 e 2012, quando permitiu que a filha da servidora Antônia
Isabel Gonçalves Freire, auxiliar de enfermagem, prestasse serviço no lugar de sua genitora, enquanto aquela trabalhava na cidade de São
Paulo;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público nº 003-A/2009 demonstrou que a servidora ANTÔNIA ISABEL GONÇALVES FREIRE manteve o
cargo de auxiliar de enfermagem enquanto morava em São Paulo, período em que sua filha prestou serviço em seu lugar, afigurando-se fora de
dúvida que agiu dolosamente para salvaguardar seus interesses pessoais e patrimoniais, em detrimento do público;
CONSIDERANDO que o prejuízo imposto ao erário afigura-se evidente, haja vista que a filha da aludida servidora, Karen Gonçalves Freire de
Andrade, não reunia a qualificação para exercer o trabalho de auxiliar de enfermagem, tendo a municipalidade remunerado a compromissária e
recebido o serviço de pessoa estranha ao quadro e que não possuía formação técnica, como dito, tanto que Karen trabalhou na área
administrativa da Secretaria de Saúde;
CONSIDERANDO que a conduta praticada pela compromissária configura ato de improbidade administrativa, na forma dos arts. 9º e 10 da LIA;
CONSIDERANDO que ANTÔNIA ISABEL GONÇALVES FREIRE experimentou
ilícito enriquecimento e provocou correlato dano ao erário, situação que a sujeitaria, via de consequência, à aplicação das sanções previstas no
artigo 12, I e II, da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que as sanções por ato de improbidade administrativa não mais poderão ser aplicadas, em face da prescrição incidente, à
vista do transcurso de mais de cinco anos desde a materialização dos atos ímprobos, na forma do art. 23, I, da Lei 8.429/92, mas sem perder de
vista que, como amplamente percutido, o Supremo Tribunal Federal, em sessão levada a efeito em 08 de agosto de 2018, julgou o Recurso
Extraordinário 852.475 para, em repercussão geral, assentar entendimento pela imprescritibilidade do ressarcimento ao erário fundado em
atos de improbidade perpetrados dolosamente, quando aprovada a tese proposta pelo ministro Edson Fachin, nos seguintes termos: "São
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imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa";
CONSIDERANDO que a situação aqui trata desveste comportamento evidentemente doloso, pela deliberada intenção de receber remuneração
pública sem a necessária e correspondente contraprestação;
CONSIDERANDO que a compromissária confessou perante este órgão o ilícito aqui narrado, qual seja a percepção da remuneração do cargo de
auxiliar de enfermagem sem a correlata contraprestação, manifestando o desejo de transacionar com o Ministério Público, para devolver os
recursos irregularmente recebidos, em ressarcimento ao erário;
RESOLVEM firmar o presente ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC), com a plena eficácia de título executivo, o qual se regerá
pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A COMPROMISSÁRIA confessa a percepção de remuneração do cargo efetivo de auxiliar de enfermagem, de abril de
2007 a dezembro de 2010, sem o correlato exercício das respectivas funções, quando sua filha, sem formação técnica, laborou irregularmente
em seu lugar, assumindo, pois, ter incorrido em ilícito enriquecimento e provocado correspectivo dano ao erário do Município de Pedro II, em
violação dos princípios dispostos no art. 37 da Constituição Federal;
Parágrafo primeiro. A COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de não impugnar judicialmente o presente acordo, sendo o mesmo firmado de
livre e espontânea vontade, após prévio conhecimento de seus termos e com o devido acompanhamento de advogado;
CLÁUSULA SEGUNDA: A COMPROMISSÁRIA reconhece ter recebido, de forma irregular, R$ 1.171,80 em 2009 e R$ 3.382,70 em 2010, que
submetidos à atualização, realizada com auxílio da Calculadora do Cidadão, disponibilizada no site do Banco Central, utilizando-se o índice IGPM (FGV), hoje importam em R$ 9.151,92, remunerações que se encontram discriminadas no Inquérito Civil nº 003-A/2009, tratando-se do
prejuízo causado ao erário que aceita devolver, em sessenta prestações de R$ 152,53. Observe-se que o parcelamento em sessenta prestações
levou em consideração o interesse púbico em reaver o montante desviado, bem assim a extensão do prejuízo ao erário em cotejo com a
capacidade de pagamento da compromissária, que se trata de servidora pública com baixo rendimento. O prolongamento do pagamento em
vários anos se fez necessário a evitar a judicialização da demanda, mostrando-se mais vantajoso ao interesse público, na forma do art. 3º,
Parágrafo único, da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 04/2020.
Parágrafo primeiro. O pagamento de cada prestação deve ser feito no prazo de dez dias da notificação em que este órgão cientificar a
compromissária acerca da homologação do ajuste pelo Conselho Superior do Ministério Público, com a juntada do respectivo comprovante de
depósito em até cinco dias corridos, na seguinte conta: Agência 2428-7, Conta 29.643-0 (Banco do Brasil).
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica esclarecido que o valor do dano resultou da diferença entre o que percebeu Antônia Isabel durante o período em
que residiu e trabalhou em São Paulo e o salário-mínimo da época, à consideração de que a filha, embora sem qualificação técnica, trabalhou
para o ente público, a justificar a percepção do salário-mínimo e sua detração do montante a ser pago;
CLÁUSULA QUARTA: O descumprimento injustificado da cláusula anterior, que determina o ressarcimento do dano parceladamente, importará
na aplicação de multa cominatória mensal de R$ 500,00, a ser executada judicialmente junto com o valor principal, na forma estatuída no art. 5°,
§ 6°, da Lei n° 7.347/1985, e no art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA QUINTA: em caso de descumprimento da presente avença, o montante apurado com a incidência da multa estipulada na cláusula
terceira será revertido em favor de fundos federais, estaduais e/ou municipais, que tenham como escopo o enfrentamento à corrupção.
CLÁUSULA SEXTA: Na superveniência de óbices e obstáculos à implantação do ajustado, esses deverão ser comunicados, de forma
pormenorizada, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes confira suporte, podendo ser agendada reunião
visando a discutir a possibilidade de aditamento dos termos do TAC, antes do ajuizamento da execução;
CLÁUSULA SÉTIMA: A COMPROMISSÁRIA fica ciente da natureza de título executivo extrajudicial deste termo, apto a produzir efeitos a partir
de sua celebração;
CLÁUSULA OITAVA: a compromissária declara ter sido orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não
atendimento às determinações e solicitações do Ministério Público durante a etapa de negociação implicará na desistência da proposta, na forma
do art. 10, §2, da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 04/2020;
CLÁUSULA NONA: No caso de descumprimento do presente Acordo de Não Persecução Cível, haverá o vencimento antecipado das parcelas
não pagas e a execução
judicial dos respectivos valores, na forma do art. 18, I, da art. 10, §2, da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 04/2020;
CLÁUSULA DÉCIMA: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Acordo de Não Persecução Cível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente acordo somente terá eficácia após sua homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público,
na forma do art. 11, §3º, da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 04/2020;
Por estarem de acordo com as cláusulas retrotranscritas, firmam o presente compromisso para todos os efeitos legais, em 03 (três vias).
Pedro II, 01 de setembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
Antônia Isabel Gonçalves Freire Compromissária
Advogado de Antônia Isabel Gonçalves Freire

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2020/PGJ13398
EXTRATO DO CONTRATO N° 22/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 22/2020, firmado em 15 de setembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa CARLOS EDUARDO PEREIRA BARRADAS 02209547393, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.985.596/000182;
b) Objeto: Constitui objeto deste Contrato, acontratação de empresa para prestação de consultoria durante o processo de implementação da
rádio do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/93;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0378.0000178/2020-95/ 19.21.0013.0004708/2020-48/SEI;
e) Processo Licitatório: Dispensa nº 13/2020, art. 24, II, da Lei 8.666/93;
f) Vigência: O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do
ato no Diário Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais), devendo a importância ser atendida à conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2020NE00585;
i) Signatários: pela contratada: Sr., Carlos Eduardo Pereira Barradas, portador da Cédula de Identidade n.º 2986419 e CPF (MF) nº
022.095.473-93, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí.
Detalhamento:
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Item

Especificação

Und.

Qtde.

P. Unit

P. Total-

1

Consultoria para instalação e montagem de equipamentos de estúdio de rádio; criação de
plástica completa para rádio (vinhetas, entradas de blocos, jingles, trilhas...)

mês

1

R
S
9.000.0
0

R
S
9.000.00

2

Manutenção mensal de equipamentos de estúdio de rádio.

mês

12

P
S
630,00

R
S
7.560,00
R
$
16.560,0
0

VALOR: R$ 16.560,00 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais).
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.

3.2. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. Nº 19/202013399
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020
OBJETO: Aquisição imediata de Envelopes reutilizáveis e Lacres de Segurança, a fim de atender parte das necessidades de armazenamento e
transporte de vestígios criminais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO, de acordo com as condições,
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Anexo I do edital).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote Único (2 itens);
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 17 de setembro de 2020 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações
do MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 17/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Abertura das Propostas: 30/09/2020, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 16 de setembro de 2020.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

3.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/202013400
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº21/2020
O Pregoeirodo MP-PI,Cleyton Soares da Costa e Silva,devidamente designadopor meio da PortariaPGJnº1388/2020, pela
Exma.Sra.Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e
classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a sessãoeletrônicasidorealizadanodia26/08/2020.
Objeto:Registro depreços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de papel higiênico,limpador multiuso, pano de chão, flanela,
sacos para lixo e dispenser para álcool epapel, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo deReferência (Anexo I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 79.800,90

R$ 76.476,30

R$ 3.324,60

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:C.L. BESERRA & CIA LTDA - EPP
CNPJ:07.239.237/0001-79
ENDEREÇO:AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, CEP: 64.017-090
REPRESENTANTE:CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA,CPF:306.953.253-53
FONE:(86) 3085-1395 / (86) 9982-8203
E-MAIL:clbeserra.the@gmail.com
Ite
m

Especificação

Marca

Medida

Q t
d.

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Papel higiênicorolãode 300 metros, folha simples virgem. Extra branco.
Caixa/Fardo com 8 unidades. Totalizando 2.400 metros por caixa/fardo.

AFIK

Caixa/Far
do

1 0
0

R
$
41,44

R
$
4.144,00

2

Limpador multiuso. Próprio para limpeza de mobília, podendo ser usados na
manutenção de superfícies diversas, bem como na limpeza de materiais e objetos
feitos a partir de aço inox, couro sintético, porcelana, cerâmica, plástico,
esmaltados, borracha e até cromados.Composição:Alquilbenzeno sulfonato de
sódio, álcooletoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.Embalado em
frasco de 500ml. Unidade de compra: Caixa com 12 frascos.

AZULIM

Caixa

1 1
0

R
$
23,88

R
$
2.626,80

3

Flanela, tamanho mínimo 30 x 40 cm. Cor Branca. Pacote com 50 unidades.

ALKLIN

Pacote

60

R
$
66,00

R
$
3.960,00

4

Pano alvejado para limpeza de chão em material 100% algodão, com comprimento
mínimo 70 x 50 cm. Característica adicional: O entrelaçamento dos fios deve ser
totalmente fechado e não pode apresentar transparência, ou seja, pano de boa
qualidade e maior durabilidade. Pacote com 100 unidades.

A L G O
BOM

Pacote

40

R
$
284,00

R
$
11.360,0
0
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5

Saco para lixo, com capacidade para15 litros.
Rolo com 100 unidades.

KAZOLY

Rolo

7 5
0

R
$
7,73

R
$
5.797,50

6

Saco para lixo, com capacidade para30 litros.
Rolo com 100 unidades.

KAZOLY

Rolo

8 5
0

R
$
10,93

R
$
9290,50

7

Saco para lixo, com capacidade para50 litros.
Rolo com 50 unidades.

KAZOLY

Rolo

7 5
0

R
$
14,68

R
$
11.010,0
0

8

Saco para lixo, com capacidade para100 litros.
Rolo com 15 unidades.

KAZOLY

Rolo

6 5
0

R
$
22,63

R
$
14.709,5
0

9

Dispenser(porta álcool em gel ou sabonete) de parede para álcool em gel e
sabonete líquido, produzido emabsplástico resistente, reservatório interno com
capacidade de 800ml, com chave para travamento e com visor para identificação
da quantidade, sistema de acionamento mecânico através de tecla, com branca,
deve acompanhar o kit para instalação.

FORTCO
M

Unidade

3 0
0

R
$
28,04

R
$
8.412,00

10

Dispenserpara papel higiênicorolão, emabsplástico resistente, na cor branca, com
chave para travamento, capacidade de um rolo de papel higiênico de pelo menos
300 metros.

FORTCO
M

Unidade

1 4
0

R$36,9
0

R
$
5.166,00
R
$
76.476,3
0

ValorTotal
PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,16 DE SETEMBRO DE 2020.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeirodo MP/PI

3.4. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 21/202013401
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 21/2020,que tem comoobjeto oregistro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de papel higiênico, limpador multiuso, pano de chão, flanela, sacos para lixo e
dispenser para álcool e papel, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Anexo I).,atendendo a sua
tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 79.800,90

R$ 76.476,30

R$ 3.324,60

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:C.L. BESERRA & CIA LTDA - EPP
CNPJ:07.239.237/0001-79
ENDEREÇO:AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, CEP: 64.017-090
REPRESENTANTE:CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA,CPF:306.953.253-53
FONE:(86) 3085-1395 / (86) 9982-8203
E-MAIL:clbeserra.the@gmail.com
Ite
m

Especificação

Marca

Medida

Q t
d.

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Papel higiênicorolãode 300 metros, folha simples virgem. Extra branco.
Caixa/Fardo com 8 unidades. Totalizando 2.400 metros por caixa/fardo.

AFIK

Caixa/Far
do

1 0
0

R
$
41,44

R
$
4.144,00

2

Limpador multiuso. Próprio para limpeza de mobília, podendo ser usados na
manutenção de superfícies diversas, bem como na limpeza de materiais e objetos
feitos a partir de aço inox, couro sintético, porcelana, cerâmica, plástico,
esmaltados, borracha e até cromados.Composição:Alquilbenzeno sulfonato de
sódio, álcooletoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.Embalado em
frasco de 500ml. Unidade de compra: Caixa com 12 frascos.

AZULIM

Caixa

1 1
0

R
$
23,88

R
$
2.626,80

3

Flanela, tamanho mínimo 30 x 40 cm. Cor Branca. Pacote com 50 unidades.

ALKLIN

Pacote

60

R
$
66,00

R
$
3.960,00

4

Pano alvejado para limpeza de chão em material 100% algodão, com comprimento
mínimo 70 x 50 cm. Característica adicional: O entrelaçamento dos fios deve ser
totalmente fechado e não pode apresentar transparência, ou seja, pano de boa
qualidade e maior durabilidade. Pacote com 100 unidades.

A L G O
BOM

Pacote

40

R
$
284,00

R
$
11.360,0
0

5

Saco para lixo, com capacidade para15 litros.
Rolo com 100 unidades.

KAZOLY

Rolo

7 5
0

R
$
7,73

R
$
5.797,50

6

Saco para lixo, com capacidade para30 litros.
Rolo com 100 unidades.

KAZOLY

Rolo

8 5
0

R
$
10,93

R
$
9290,50

7

Saco para lixo, com capacidade para50 litros.
Rolo com 50 unidades.

KAZOLY

Rolo

7 5
0

R
$
14,68

R
$
11.010,0
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0
8

Saco para lixo, com capacidade para100 litros.
Rolo com 15 unidades.

KAZOLY

Rolo

6 5
0

R
$
22,63

R
$
14.709,5
0

9

Dispenser(porta álcool em gel ou sabonete) de parede para álcool em gel e
sabonete líquido, produzido emabsplástico resistente, reservatório interno com
capacidade de 800ml, com chave para travamento e com visor para identificação
da quantidade, sistema de acionamento mecânico através de tecla, com branca,
deve acompanhar o kit para instalação.

FORTCO
M

Unidade

3 0
0

R
$
28,04

R
$
8.412,00

10

Dispenserpara papel higiênicorolão, emabsplástico resistente, na cor branca, com
chave para travamento, capacidade de um rolo de papel higiênico de pelo menos
300 metros.

FORTCO
M

Unidade

1 4
0

R$36,9
0

R
$
5.166,00
R
$
76.476,3
0

ValorTotal
PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,15 DE SETEMBRO DE 2020.
Dra.Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

3.5. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO13407
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria PGJ nº 1388/2020, pela Exma. Sra.
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e
classificação da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 10.09.2020.
Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de licenciamento de infraestrutura, plataforma de
colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo garantia de atualizações e suporte técnico pelo prazo de 12
(doze) meses. A solução ofertada deve estar de acordo com as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência (anexo I).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 6.362.238,67

R$ 4.934.297,00

R$ 1.427.941,67

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A, CNPJ Nº 19.877.285/0002-52
REPRESENTANTE: Alexandre Mota Albuquerque
TELEFONE: (85) 3466-8000
EMAIL: adm.licitacao@lanlink.com.br
Item

Descrição

Indicado
r

Demand
a

Valor
Unitári
o

Valor Total

1

Licença de software de serviços decomunicação ecolaboração online com
hospedagem em nuvem - Office 365 Plano E1 comsubscrição para 12 meses;
(O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUs) Part Number: T6A-00024

Unidade

3000

R
$
334,28

R
$
1.002.840,0
0

2

Licença de software de serviços decomunicação ecolaboração online com
hospedagem em nuvem com recursos avançados de Pesquisa, Auditoria e
Arquivamento - Office 365Plano E3 Office 365 comsubscrição para 12
meses;(O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: AAA-10842

Unidade

1000

R
$
922,17

R
$
922.170,00

3

Licença de Servidor em Nuvem Microsoft AzureMonetaryCommitcada licença com
subscrição para 12 meses;(Azure prepayment) Part Number: 6QK-00001

Unidade

400

R
$
5.711,1
0

R
$
2.284.440,0
0

4

Licença de software de serviços decomunicação e colaboração online com
hospedagem em nuvem - Office 365 Plano F3 Office 365 com subscrição para 12
meses;(O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: TPA-00001

Unidade

800

R
$
142,04

R
$
113.632,00

5

Licença de software de serviços de construção de dashboards e relatórios - Power
BIPro por usuário Power BI Pro com subscrição para 12 meses;(PwrBIPro ShrdSvr
ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: AAA-12628

Unidade

250

R
$
484,86

R
$
121.215,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$ 4.444.297,00

LOTE II
EMPRESA VENCEDORA: SOLO NETWORK BRASIL S.A, CNPJ Nº 00.258.246/0001-68
REPRESENTANTE: RAFAEL FÉLIX HAHN LEHMKUHL
TELEFONE: (41) 3051-7519
EMAIL: governo@solonetwork.com.br
Item

Descrição

Indicad
or

Demand
a

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Serviço de Planejamento, Implantação e Testes para Microsoft Azure e Office 365
no ambiente doMPPI com repasse de conhecimento;

Unidade

1

R
$
235.000,0

R
$
235.000,0
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2

Serviço de Planejamento, Implantação e Testes para Microsoft Power BI Pro no
ambiente do MPPI com repasse de conhecimento;

Unidade

1

VALOR TOTAL DO LOTE II

0

0

R
$
255.000,0
0

R
$
255.000,0
0

R$ 490.000,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 16 de setembro de 2020
Cleyton Soares da Costa e Silva - Pregoeiro do MPPI

3.6. HOMOLOGAÇÃO13408
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 26/2020 que tem como objeto o registro de
preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de licenciamento de infraestrutura, plataforma de colaboração e comunicação
corporativa baseada em nuvem, incluindo garantia de atualizações e suporte técnico pelo prazo de 12 (doze) meses, atendendo a sua tramitação
e legislação pertinente, HOMOLOGO a presente licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 6.362.238,67

R$ 4.934.297,00

R$ 1.427.941,67

LOTE I
EMPRESA VENCEDORA: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A, CNPJ Nº 19.877.285/0002-52
REPRESENTANTE: Alexandre Mota Albuquerque
TELEFONE: (85) 3466-8000
EMAIL: adm.licitacao@lanlink.com.br
Item

Descrição

Indicado
r

Demand
a

Valor
Unitári
o

Valor Total

1

Licença de software de serviços decomunicação ecolaboração online com
hospedagem em nuvem - Office 365 Plano E1 comsubscrição para 12 meses;
(O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUs) Part Number: T6A-00024

Unidade

3000

R
$
334,28

R
$
1.002.840,0
0

2

Licença de software de serviços decomunicação ecolaboração online com
hospedagem em nuvem com recursos avançados de Pesquisa, Auditoria e
Arquivamento - Office 365Plano E3 Office 365 comsubscrição para 12
meses;(O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: AAA-10842

Unidade

1000

R
$
922,17

R
$
922.170,00

3

Licença de Servidor em Nuvem Microsoft AzureMonetaryCommitcada licença com
subscrição para 12 meses;(Azure prepayment) Part Number: 6QK-00001

Unidade

400

R
$
5.711,1
0

R
$
2.284.440,0
0

4

Licença de software de serviços decomunicação e colaboração online com
hospedagem em nuvem - Office 365 Plano F3 Office 365 com subscrição para 12
meses;(O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: TPA-00001

Unidade

800

R
$
142,04

R
$
113.632,00

5

Licença de software de serviços de construção de dashboards e relatórios - Power
BIPro por usuário Power BI Pro com subscrição para 12 meses;(PwrBIPro ShrdSvr
ALNG SubsVL MVL PerUsr) Part Number: AAA-12628

Unidade

250

R
$
484,86

R
$
121.215,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$ 4.444.297,00

LOTE II
EMPRESA VENCEDORA: SOLO NETWORK BRASIL S.A, CNPJ Nº 00.258.246/0001-68
REPRESENTANTE: RAFAEL FÉLIX HAHN LEHMKUHL
TELEFONE: (41) 3051-7519
EMAIL: governo@solonetwork.com.br
Item

Descrição

Indicad
or

Demand
a

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Serviço de Planejamento, Implantação e Testes para Microsoft Azure e Office 365
no ambiente doMPPI com repasse de conhecimento;

Unidade

1

R
$
235.000,0
0

R
$
235.000,0
0

2

Serviço de Planejamento, Implantação e Testes para Microsoft Power BI Pro no
ambiente do MPPI com repasse de conhecimento;

Unidade

1

R
$
255.000,0
0

R
$
255.000,0
0

VALOR TOTAL DO LOTE II

R$ 490.000,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina-PI, 16 de setembro de 2020
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 13402
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 590/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
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delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, Analista
Ministerial, matrícula nº 15945, Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período aquisitivo 2001/2002.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 591/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 09 de outubro de 2020, 22 (vinte e dois) dias de férias à servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
RUBIM BROXADO, Técnica Ministerial, matrícula nº 16133, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao
período aquisitivo 2010/2011.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 592/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor PAULO BARBOSA MATOS, Auxiliar
Ministerial, matrícula nº 16182, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2000/2001.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 593/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA,
Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, referentes ao período aquisitivo 2000/2001.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 594/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 23 de setembro a 22 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora REGINA HELENA PASSOS DE CARVALHO,
Técnica Ministerial, matrícula nº 15944, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, referentes ao período aquisitivo 2005/2006.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 595/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO UCHOA FREIRE,
Sub Judice, matrícula nº 16253, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período aquisitivo 1999/2000.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 596/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 23 de setembro a 22 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora NAIR FERREIRA DA SILVA, Sub Judice,
matrícula nº 16122, lotada junto à Assessoria para Distribuição processual de 1º grau, referentes ao período aquisitivo 2005/2006.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 597/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 23 de setembro a 22 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor GILSON ALVES DOS SANTOS, Sub Judice,
matrícula nº 16121, lotado junto à Assessoria para Distribuição Processual de 1º Grau, referentes ao período aquisitivo 2006/2007.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 598/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora ROSANGELA MARIA TORRES PEREIRA,
Sub Judice, matrícula nº 16150, lotada junto à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, referentes ao período aquisitivo
1997/1998.
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Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 599/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor comissionado LUIZ GONZAGA BONA,
matrícula nº 16283, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2007/2008.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 600/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 24 de setembro a 23 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor DANIEL BARBOSA SILVA, Técnico
Ministerial, matrícula nº 1521, referentes ao período aquisitivo 2008/2009.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 601/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de setembro a 17 de outubro de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL,
Técnico Ministerial, matrícula nº. 15980, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 1993/1994.
Teresina (PI), 16 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

5. OUTROS
[]

5.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI13410
Atendimento ao Público SIMP: 000027-334/2020
REQUERENTE: OUVIDORIA DO MPPI
ASSUNTO: Requerimento Eleitoral de apuração de possível ilícito de propaganda antecipada.
DESPACHO DE NEGATIVA DE ABERTURA DE NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL
Chegou ao conhecimento do MPE, por meio da Manifestação N°. 3320/2020 da Ouvidoria Geral do MPPI a informação de uma denúncia
anônima onde o Manifestante relata que o prefeito do município de Parnaíba- PI, Francisco de Assis de Moraes Souza, vem circulando áudio em
grupos de WhatsApp desde o dia 05/09/2020 com som de campanha eleitoral antecipada.
É o breve relatório, passo a decidir.
Pelo que foi exposto, evidencia-se que o tema central desta denúncia seria Propaganda Eleitoral, todavia, conforme Resolução Nº
377/TRE-PI, de 24 de setembro de 2019, alterada pela Resolução N°. 396/TRE-PI, de 04 de agosto de 2020, em seu artigo 2°, inciso III,
compete aos Juízos da 4ª, 7ª e 61ª Zonas Eleitorais, localizados respectivamente nos municípios de Parnaíba, Campo Maior e Floriano
fiscalizar a propaganda eleitoral, com as reclamações e representações a ela pertinentes, sem prejuízo do exercício do poder de polícia
pelos demais Juízes Eleitorais.
Assim sendo, como a atuação deste promotor eleitoral está adstrita à 3ª Zona Eleitoral, declinamos qualquer manifestação acerca do
caso, por conta da flagrante incompetência de apurar o assunto de Propaganda Eleitoral.
Diante disso, que se expeça ofício à Ouvidoria Geral do MPPI para que tome ciência deste despacho de negativa de abertura de Notícia
de Fato Eleitoral.
Ao tempo, que também se comunique por ofício ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí este despacho de negativa.
Por derradeiro, encaminhe-se este Despacho para ser publicado no DOEMPPI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 de setembro de 2020.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor Eleitoral

5.2. 32ª ZONA ELEITORAL - ALTOS13413
PORTARIA ELEITORAL Nº 003/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 003/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 32ª Zona Eleitoral a qual abrange os
Municípios de Altos, Coivaras e Pau D'Arco do Piaui, todos no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os
arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, arts. 24, VIII e 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral, art. 78, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019, 1º e ss.
da Res. 164/2017, do CNMP 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, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, "O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 132 do ECA, "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição constitucionalmente destinada a "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II, CF),
além de ser responsável pela defesa do regime democrático (art. 127, caput, da CF) tem como dever institucional garantir o regular
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funcionamento dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO, ainda, que a Lei Federal nº 9.504/97, no seu art. 73, § 1º, definiu o que se entende por agente público da seguinte forma:
"Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta, ou fundacional";
CONSIDERANDO que, conforme o art. 135 do ECA, "o exercício efetivo da função de conselheiro (tutelar) constituirá serviço público relevante", o
que torna indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público "lato sensu";
CONSIDERANDO o §4º do art. 73 da Lei 9.504/97, que prevê punições, a exemplo de multa, a quem praticar alguma das condutas vedadas pela
legislação eleitoral;
CONSIDERANDO que em resposta a consulta realizada pela SJ/CORPAD/SECADP-TRE/PI, a partir de solicitação desta Promotora Eleitoral da
32ª Zona Eleitoral do Piauí, sobre a atuação do conselheiro tutelar em campanhas eleitorais em prol de candidato a Prefeito, foi disposto que:
"Inicialmente, é importante destacar que o art. 73 da Lei nº 9.504 de 1997, §1º regulamenta que "reputa-se agente público, para os efeitos deste
arigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional".
Desse modo, depreende-se que os membros do Conselho Tutelar são agentes públicos, pois, ainda que de modo transitório e sem remuneração,
exercem atividade pública.
Nesse sentido, o art. 73, IV da lei citada dispõe o seguinte:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos aos pleitos eleitorais:
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;" (grifo nosso).
CONSIDERANDO que a Resolução nº 170 do CONANDA dispõe, em seu art. 41, inciso III, que é vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do
Conselho Tutelar para o Exercício de propaganda e atividade político-partidária;
CONSIDERANDO tratar-se o corrente ano de ano eleitoral, no qual surgem questionamentos acerca da conduta do Conselheiro Tutelar, no
exercício da função;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo Eleitoral de Acompanhamento, determinando-se, desde logo:
O registro e autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria.
Expedição de RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos Conselhos Tutelares de Altos, Coivaras e Pau D'Arco do Pi, todos no Estado do Piauí, que
compõem os Municípios abrangidos pela 32º Zona Eleitoral,a qual abrange a temática, consignando, em especial, a necessidade de observância
da vedação de se utilizar do Conselho Tutelar e do cargo de conselheiro para o exercício de propaganda e atividade político-partidária durante o
horário de expediente (quando em trabalho).
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalho a Sra. Rylene Borges Ribeiro, técnica ministerial lotada no Núcleo de Promotorias de
Justiça de Altos.
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, por meio do protocolo eletrônico do
MPF, bem como ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI ;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos, 15 de Setembro de 2020
(assinado digitalmente)
Márcia Aida de Lima Silva
Promotora Eleitoral - 32ª Zona Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 003/2020
Assunto: Recomendação aos Conselheiros Tutelares dos Municípios de Altos, Coivaras e Pau D'arco do Piauí, entes Municipais que
Compõem a 32ª Zona Eleitoral/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do Promotor Eleitoral com atuação na 32ªª Zona Eleitoral - Altos, Coivaras e Pau D'arco/PI,
todos do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX, ambos
da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, artigo 1º, caput; art. 27, parágrafo único, inciso IV, art. 32, Inciso III,
todos da Lei nº 8.625/1993, art. 6º, Inc. XX, da Lei Complementar 75/1993, por força do art. 80 da Lei 8.625/1993, art. 36 e art. 96, ambos, da Lei
9.504/97, Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, Portaria PGR/PGE nº 01/2019, atento ainda ao teor da Emenda Constitucional nº
107, de 2 de julho de 2020, e:
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, "O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 132 do ECA, "Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membro, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha";
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição constitucionalmente destinada a "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II, CF),
além de ser responsável pela defesa do regime democrático (art. 127, caput, da CF) tem como dever institucional garantir o regular
funcionamento dos Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.504/97, que estabelece normas eleitorais, ao proibir as condutas que possam afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, proibiu, dentre outras condutas "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" e ainda "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público";
CONSIDERANDO ainda, que a Lei Federal nº 9.504/97, no seu art. 73, § 1º, definiu o que se entende por agente público da seguinte forma:
"Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta, ou fundacional";
CONSIDERANDO que, conforme o art. 135 do ECA, "o exercício efetivo da função de conselheiro (tutelar) constituirá serviço público relevante", o
que torna indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público "lato sensu";
CONSIDERANDO o §4º do art. 73 da Lei 9.504/97, que prevê punições, a exemplo de multa, a quem praticar alguma das condutas vedadas pela
legislação eleitoral;
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 170 do CONANDA dispõe, em seu art. 41, inciso III, que é vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do
Conselho Tutelar para o Exercício de propaganda e atividade políticopartidária;
CONSIDERANDO que o Conselheiro Tutelar que praticar alguma das condutas a ele vedadas estará sujeito às penalidades administrativas de
advertência, suspensão do exercício da função e destituição do mandato, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, entre outras variáveis, conforme arts. 44 e 45
da Resolução nº 170 do CONANDA;
CONSIDERANDO tratar-se o corrente ano de ano eleitoral, no qual surgem questionamentos acerca da conduta do Conselheiro Tutelar, no
exercício da função;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 73, II da Lei Federal nº 9.504/97 não veda aos servidores públicos o exercício de atividade políticopartidária,
desde que fora do expediente de trabalho;
CONSIDERANDO no entanto, a relevância da função de conselheiro tutelar, que muitas vezes é equiparado com o Ministério Público e ao Juiz
da Infância e Juventude, como se vê dos artigos 95, 236 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: Art. 236. Impedir ou
embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista
nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a dois anos; Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão
fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares; Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência;
CONSIDERANDO que, embora não seja vedado a livre manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, conclui ser razoável
que a mesma seja realizada com moderação, discrição e comedimento, tendo em conta a natural não individuação entre a função de Conselheiro
Tutelar e a pessoa;
CONSIDERANDO que o exercício descomedido da manifestação político-partidária por membro do Conselho Tutelar, embora não seja vedado,
pode implicar em condutas outras passíveis de punição;
RECOMENDA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS DE ALTOS, COIVARAS E PAU D'ARCO DO PIAUÍ, ENTES
MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A 32ª ZONA ELEITORAL/PI:
Que, de acordo com o artigo 41, inciso III da Resolução nº 170/CONANDA, não realizem propaganda política, partidária e eleitoral nas
dependências do Conselho Tutelar, tampouco se utilizem indevidamente de sua estrutura para realização de atividade político partidária e
eleitoral;
Que evitem, ao participarem de passeatas, carreatas ou manifestações correlatas política, partidária e eleitorais, qualquer anúncio que o
identifiquem como Conselheiro Tutelar;
Que evitem manifestações de apoio a candidatos ou a partidos políticos em redes sociais com a utilização explicita da palavra "Conselheiro
Tutelar" de forma que fique claro tratar-se de manifestação pessoal, ou seja, manifestação desconectada do cargo de Conselheiro Tutelar.
DETERMINA, por fim, a remessa de cópia da presente Recomendação:
a) ao Excelentíssimo Senhor Procurador Regional Eleitoral e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e
Juventude para conhecimento;
b) à Secretaria-Geral do Ministério Público para fins de publicação;
c) aos Juizes de Direito da Vara Única da Cormarca de Altos, com atribuições eleitorais e ao respectivo Promotor de Justiça com atuação na
Infância e Juventude desta comarca para conhecimento;
d)aos Conselheiros Tutelares dos Municípios de Altos, Coivaras e Pau D'Arco/Pi, todos do Estado do Piauí para conhecimento e acatamento;
e) aos Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente dos Municípios acima citados, para conhecimento;
Aguarde-se as respostas dos Conselheiros Tutelares, por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias, a esta Promotoria de Justiça sobre o acatamento
ou não da Recomendação.
Finalmente, ressalte-se que o não atendimento à presente Recomendação poderá implicar a adoção de medidas necessária a sua
implementação por este Órgão Ministerial.
Vincule-se essa Recomendação ao Procedimento Administrativo nº 003/2020 para regular tramitação e acompanhamento.
Dê-se ampla publicidade. Cumpra-se.
É a recomendação.
Cumpra-se.
Altos, 15 de Setembro de 2020
(assinado digitalmente)
Mácia Aida de Lima Silva
Promotora Eleitoral - 32ª Zona Eleitoral

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

6.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE
TERESINA – REGIONAL PARNAÍBA-PI13404
PORTARIA N°. 17/2020
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por ingerência do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid 19 - Região de Parnaíba (PI), no uso das atribuições que são conferidas aos seus membros, conferidas pelo artigo 127, e pelo artigo 129, inciso
III, ambos da Constituição Federal, artigo 26, inciso I, da Lei N°. 8.625/1993 e artigo 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual N°.
12/1993, bem como, através da Portaria PGJ/PI Nº. 928/2020, neste ato instaura, o necessário Procedimento Administrativo, com esteio nas
informações obtidas através da Notícia de Fato Nº. 000005-420/2020, bem como, do encerramento do prazo desta, no uso de suas atribuições
legais e, etc.,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP Nº. 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que foi autuado Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000005-420/2020, com a finalidade de apurar os fatos
apresentados pelo (a) noticiante, quanto a prestação deficiente do serviço pré-natal fornecido pela rede pública municipal de saúde de Parnaíba
(PI),
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, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196, da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
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serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência";
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº. 8.080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas",
consoante redação do artigo 5º, inciso III;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Novo
Coronavírus COVID-19 constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que, expedido o Ofício Nº. 170/2020/05-420/2020, endereçado a Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Piauí - CRM/PI, reiterado através do Ofício Nº. 237/2020/05-420/2020, foi encaminhada manifestação, com solicitação quanto à especificação
das UBS's objeto de reclamações pelos pacientes;
CONSIDERANDO que restou expedido o Ofício N°. 169/2020/05-420/2020, endereçado a Coordenadora Geral da Atenção Básica de Saúde do
Município de Parnaíba (PI), reiterado através do Ofício Nº. 236/2020/05-420/2020, na qual apresentou resposta intempestiva por meio do Ofício
N°. 65/2020, do Procurador Adjunto para Políticas de Saúde Pública com anexo, acerca das especificações das USB, conforme certidão nos
autos, documento de (ID Nº. 31601627);
CONSIDERANDO, que após as informações prestadas acerca das especificações das UBS, foi expedido o Ofício Nº. 272/2020/05-420/2020,
endereçado a Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí - CRM/PI, com cópia dos documentos apresentados pelo
noticiante, e noticiado, via e-mail, solicitando informações acerca de eventuais fiscalizações no âmbito da prestação dos serviços de urgência, no
período de pandemia, a exemplo do serviço de pré-natal, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: ALTO SANTA MARIA, BRODEVILLE,
PINDORAMA e PRAÇA CHICO BERTO, fixando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
CONSIDERANDO, a resposta ao Ofício Nº. 272/2020/05-420/2020, através do e-mail no qual informa que o Departamento de Fiscalização do
CRM-PI estará nos dias 19 e 20 de agosto em Parnaíba para vistoriar as instituições de saúde solicitada, conforme termo de juntada (ID:
31677088);
CONSIDERANDO que restou realizado a fiscalização nas supra UBS's e encaminhados relatórios de vistorias 74/2020-PI, 78/2020-PI, 79/2020PI, e 81/2020-PI, e anexos, bem como, ofícios CRM-PI Nº. 1150/2020 e Nº. 1163/2020, informando acerca dos atendimentos das gravidas nas
unidades, como também elencou os problemas detectados em cada USB, no tocantes a estrutura, material, armazenamento, falta de pessoal
dentre outros, conforme termo de juntada nos autos, via Documentos ID: 31738579;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal Nº. 141, de 13 de janeiro de 2012.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, através da Portaria Nº. 17/2020, na forma dos artigos 8º a 13º, todos da Resolução
CNMP Nº. 174, de 04 de julho de 2017, tendo por objeto "apurar os fatos apresentados pelo (a) noticiante, quanto a prestação deficiente do
serviço pré-natal fornecido pela rede pública municipal de saúde de Parnaíba (PI), e os problemas detectados através dos relatórios realizados
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí", determinando as seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, por
e-mail, para conhecimento;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Estado do Piauí, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
4. Oficiar com cópia dos relatórios e ofícios do CRM-PI, a Senhora Rejane Maria Mendes Moreira, Secretária Municipal de Saúde, para
apresentar manifestação quanto aos problemas detectados na fiscalização, com juntada de documentos comprobatórios, fixando o prazo de
resposta conforme os termos do ATO PGJ Nº. 931/2019.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 15 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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