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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO CPJ Nº 03/202117041
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CPJ Nº 03/2021
A PRESIDENTE DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, Carmelina Maria Mendes de Moura,
com fundamento no parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, CONVOCA, pelo presente edital,
todos os Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, em efetivo exercício das funções, para dar posse ao Excelentíssimo
Senhor Promotor de Justiça Antônio de Moura Júnior, no cargo de Procurador de Justiça, em sessão solene do Colégio de Procuradores de
Justiça, a ser realizada, por meio virtual, no dia 04 de maio do ano em curso, às 15h.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

1.2. RESOLUÇÃO CPJ/PI 17067
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 02, de 30 de abril de 2021.
Define, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a aplicação da Tabela de Correção Monetária, adotada pela Justiça Estadual do
Piauí, nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa.
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,
especialmente, as definidas no art. 16, inciso XIV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal dispõe 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,
bem como a necessidade de regulamentar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, o índice de correção monetária e taxa de juros,
para atualização do débito, nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário em razão da prática de atos de
improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí, conforme o Provimento Conjunto nº 06/2009 do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí e da Corregedoria-Geral de Justiça, é utilizada a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal;
CONSIDERANDO que a Tabela de Correção Monetária adotada na Justiça Federal já se encontra criteriosamente consolidada, além de
demonstrar especialização inerente a cada espécie processual;
CONSIDERANDO que a referida Tabela já se encontra costumeiramente assimilada pelos jurisdicionados;
CONSIDERANDO que as ações de improbidade administrativa e o descumprimento do Acordo de Não Persecução Cível ou Termos de
Ajustamento de Conduta - TAC's exigem o controle jurisdicional necessário no âmbito do Poder Judiciário estadual, é necessária a existência de
regulamento prevendo a aplicação da mesma Tabela de Correção Monetária, adotada pela Justiça Estadual do Piauí,
RESOLVE:
Art. 1º. Aplica-se a Tabela de Correção Monetária, adotada pela Justiça Estadual piauiense, nos procedimentos instaurados pelo Ministério
Público do Estado do Piauí que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina, 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
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2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 17057
SÚMULAS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ Egrégio Conselho Superior, na 4ª sessão
extraordinária, de 30 de abril de 2021, à unanimidade, aprovou as Súmulas nº 04, 05, 06, 07 e 08, com as seguintes redações: Súmula nº 04:
ARQUIVAMENTO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCE/PI. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ACOMPANHAMENTO DE
MEDIDAS EXECUTÓRIAS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Promovido o arquivamento de inquérito civil público ou procedimento
preparatório de inquérito civil por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPE fica dispensado
de adotar medidas ressarcitórias quando houver imputação de débito (dano ao erário) em acórdão condenatório do TCE/PI, o órgão de execução
ministerial deve instaurar procedimento administrativo próprio para recomendar e acompanhar as medidas executórias pelo Ente interessado,
encaminhando ao seu representante o título extrajudicial (acórdão do TCE/PI). Súmula nº 05: ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR
ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE) Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar
improbidade administrativa, decorrente do envio de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por
ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias
quando não identificado dano ao erário pelos relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da
Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI. Súmula nº 06: ARQUIVAMENTO.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. RECURSOS DO FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO E DEMAIS VERBAS FEDERAIS. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) Em caso de indícios de malversação (desvio) de verbas do FUNDEB, se houver complementação pela
União, e demais verbas federais, na seara cível ou criminal, os autos serão enviados ao Ministério Público Federal. Súmula nº 07:
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologa-se
o arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não configurem improbidades
administrativas. Súmula nº 08: ARQUIVAMENTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO MANIFESTAMENTE INSIGNIFICANTE (ART. 4°, III,
RESOLUÇÃO 174, CNMP). Promovido o arquivamento de procedimento extrajudicial que tenha por objeto bem jurídico manifestamente
insignificante, o órgão do MPE fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando o valor estimado do dano ao erário, corrigido
monetariamente, não ultrapasse 2.000 UFR. Presentes os eminentes Conselheiros Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral
de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, Corregedor-Geral do Ministério Público, Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes, Dr. Hosaías Matos de Oliveira e Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ17037
PORTARIA PGJ/PI Nº 445/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor JORGE CUSTÓDIO SILVA ALVES JÚNIOR, Assessor de Promotoria, matrícula nº 15623, 1 (um) dia de folga, para
usufruto no dia 22 de fevereiro de 2021, com efeitos retroativos, permanecendo 01 (um) dia para momento oportuno.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 838/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
SUSPENDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio da Procuradora de Justiça IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES, titular da 3ª
Procuradoria de Justiça, previstas para o período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala de licença-prêmio publicada no
DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 845/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a previsão de 30 (trinta) dias de férias, no período de 01 a 30 de junho de 2021, da Promotora de Justiça Maria Socorro
Nascimento Carlos da Cunha Silveira, conforme escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020;
CONSIDERANDO a concessão da conversão de 1/3 de férias em pecúnia, conforme o Ato PGJ nº 1060/2021, constantes nos autos do PGEA nº
19.21.0420.0002973/2021-45 e,
CONSIDERANDO o requerimento encaminhado pela Promotora de Justiça Maria Socorro Nascimento Carlos da Cunha Silveira, datado de
27/04/2021,
RESOLVE
CONCEDER, de 07 a 26 de junho 2021, 20 (vinte) dias remanescentes de férias à Promotora de Justiça MARIA SOCORRO NASCIMENTO
CARLOS DA CUNHA SILVEIRA, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, referentes ao 1º período do exercício de 2021, anteriormente
previstas para o mês de junho de 2021, conforme a escala anual de férias e, tendo em vista a conversão dos 1/3 (um terço) de férias em abono
pecuniário, conforme Ato PGJ nº 1060/2021.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 846/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio da Promotora de Justiça EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE, titular da 26º
Promotoria de Justiça de Teresina, previstas para o período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala de licença-prêmio publicada
no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 851/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CECÍLIA ROSÁRIO RIBEIRO, titular da 55ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 7ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 de maio a 01 de junho de 2021, em razão da licença-prêmio da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 852/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Justiça
ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES, titular da 14º Procuradoria de Justiça, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas
para o período de 03 de maio a 01 de junho 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando 20 (vinte) dias para
o período de 11 a 30 de maio de 2021 e, 10 (dez) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 855/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no Processo SEI 19.21.0016.0004167/2021-57,
RESOLVE
DECLARAR A VACÂNCIA, com fulcro no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 13/94, do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Informática, do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí, em decorrência da posse do servidor RAFAEL
CARDOSO COELHO, matrícula nº 319, em outro cargo inacumulável, com efeitos retroativos ao dia 29 de abril de 2021.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 856/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei
Complementar nº 12/93,
RESOLVE
SUSPENDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio da Promotora de Justiça LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4ª
Promotoria de Justiça de Teresina, previstas para o período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala de licença-prêmio publicada
no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 857/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça JOSÉ
HAMILTON BEZERRA LIMA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, referentes ao 2º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 858/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR RENAN BARROS MOURA COSTA, matrícula nº 15376, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 01 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 859/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0004252/2021-92,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

01

Promotoria de Justiça de Cocal

Tecla Pereira Barbosa Rodrigues*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 860/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0073.0004227/2021-07,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

09

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Rita de Cassia Santos de Souza*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 861/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR MAYANA DIAS RIBEIRO, matrícula nº 15264, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 2ª
Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, com efeitos retroativos ao dia 01 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 862/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR ALBA VALERIA OLIVEIRA BARRETO, matrícula nº 15686, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, com efeitos a partir de 04 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 863/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR AMANDA NAIRA DE MOURA LIMA, CPF: 022.844.883-23, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 864/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Ofício n.º 046/2021 - 1GPJ, da 1ª Promotoria de Justiça de Picos,
RESOLVE
DISPENSAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA de suas atividades na 1ª Promotoria de Justiça de Picos
e na Promotoria de Justiça de Itainópolis, na data de 03 de maio de 2021, para atualização do token funcional.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 854/2021
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Republicação por incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 03 de maio a 01 de junho de 2021, em razão das
férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 865/2021
A SUBPROCURADORA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Procuradora-Geral de Justiça
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o período de 03 de maio a 01 de
junho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, para que sejam usufruídos no período de 13 de maio a 11 de
junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Subprocuradora de Justiça Institucional

3.2. EDITAL PGJ17059
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
RESULTADO FINAL DO 2º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS-GRAUDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ.
EDITAL Nº 25/2021
A Procuradora-Geral de Justiça do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 2º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓSGRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 15/2021, torna público o Resultado
Final da seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1. Classificados e Desclassificados:
PÓS-GRADUAÇÃO: Auditoria e Controle
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

CA0077

OTÁVIO MARCOS MARTINS CAMPELO

Ampla

9,77

Classificado

2

CA0063

NAYRA JÉSSICA BORGES FAUSTO

Ampla

9,4

Classificado

3

CA0000

MODESTO ALCANTARA DA CUNHA FIALHO

Ampla

9,1

Classificado

4

CA0315

HENRIQUE PACHECO SILVA

Ampla

8,97

Classificado

5

AA0341

GRACIELI MARIA DA COSTA BARBOSA

Ampla

8,8

Classificado

6

CA0200

RAIMUNDO NONATO DE ABREU NETO

Ampla

8,7

Classificado

7

AA0196

ANNETHALYNE DE SOUSA FIDALGO

Negro

8,38

Classificado

8

EA0373

SILVIA DE ARAUJO

Ampla

8,32

Classificado

9

EA0161

GIOVANNA CÉLLI DA COSTA MOURA

Ampla

8,27

Classificado

10

AA0181

LIVIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

Ampla

8,24

Classificado

11

CA0067

LUANA DE MACEDO SANTOS GENTIL

Ampla

6,39

Desclassificad
o

12

AA0177

SAMARA MARIA DA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Ciências Jurídicas
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

DC0258

THAYS BATISTA DE SOUZA

Ampla

10,9

Classificado

2

DC0150

LUANA MENDES LEAL PESSOA

Ampla

10,84

Classificado

3

DC0100

SARAH LOPES ARAÚJO

Ampla

10,72

Classificado

4

DC0145

REGIANE DE CARVALHO ROSA

Ampla

10,6

Classificado

5

DC0356

ELLEN DENISE LOPES BARBOSA

Ampla

10,5

Classificado

6

DC0262

ISIDIA MARIA MOUSINHO DE SÁ

Ampla

10,46

Classificado
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7

DC0188

DANIELA BATISTA ARAÚJO

Ampla

10,4

Classificado

8

DC0312

GEOFRAN COSTA DUARTE FILHO

Ampla

10,3

Classificado

9

DC0211

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

Ampla

10,3

Classificado

10

DC0019

DANIELLA KALLYNNE DE OLIVEIRA GARCIA

Ampla

10,26

Classificado

11

DC0297

LUANA PRINCE SIPAUBA VALADAO

Ampla

10,25

Classificado

12

DC0308

RAYSSA MARTINS VIEIRA SOARES NASCIMENTO

Ampla

10,22

Classificado

13

DC0109

NAIANA LUCAS DOS SANTOS

Ampla

10,19

Classificado

14

DC0242

GABRIELA BORGES BRITO

Ampla

10,18

Classificado

15

DC0201

MARIANA ANTUNES VIEIRA

Ampla

10,1

Classificado

16

DC0338

BRUNA EDUARDA FEITOSA SOARES

Ampla

10,05

Classificado

17

DC0156

KAIO SOARES PESSOA

Negro

10,04

Classificado

18

DC0193

IDELBRANDO MADEIRA DE ALBUQUERQUE NETO

Negro

10,04

Classificado

19

DC0354

MARIA EDUARDA DE CARVALHO BARROS

Ampla

10,02

Classificado

20

DC0106

JOANA GOMES DA SILVA NETA

Ampla

10

Classificado

21

DC0311

NATÁLIA MORAES PIEROTE

Ampla

9,98

Classificado

22

DC0283

MILANA DE CASTRO CHAVES

Ampla

9,96

Classificado

23

DC0135

ANA RAYZA SANTOS COSTA

Negro

9,96

Classificado

24

DC0301

LUCIELE PEREIRA DA SILVA

Ampla

9,91

Classificado

25

DC0215

JESSYANE GOMES TEIXEIRA

Ampla

9,9

Classificado

26

DC0095

MANOEL DIAS DE MEDEIROS NETO

Ampla

9,88

Classificado

27

DC0206

LUCAS FELIPE DE MELO SILVA

Negro

9,87

Classificado

28

DC0195

NARA MARIA BARROS NASCIMENTO

Ampla

9,87

Classificado

29

DC0167

DEVLIN SILVA DE SOUSA

Negro

9,86

Classificado

30

DC0152

LUZIA EDUARDA BEZERRA VALADARES

Ampla

9,86

Classificado

31

DC0116

MAYSA SANTOS SINIMBU

Ampla

9,85

Classificado

32

DC0276

ANA LUÍSA MELO NOGUEIRA

Ampla

9,83

Classificado

33

DC0333

LUARA DA FONSECA BARROS

Ampla

9,83

Classificado

34

DC0278

LAIANE ALVES ROQUE

Ampla

9,83

Classificado

35

DC0403

LUCAS MESQUITA DE MENESES

Ampla

9,81

Classificado

36

DC0017

ESLÂNDIA FRANCISCA DA ROCHA CIPRIANO

Ampla

9,81

Classificado

37

DC0074

ISABEL NUNES

Ampla

9,8

Classificado

38

DC0329

IRACI OLIVEIRA HENRIQUE NETA

Ampla

9,8

Classificado

39

DC0331

JÉSSICA GABRIELA DE SOUZA ABREU

Ampla

9,8

Classificado

40

DC0087

FRANCISCO HÉRICO LIMA MOREIRA

Ampla

9,78

Classificado

41

DC0298

LEONARDO DOS REIS MELO

Ampla

9,75

Classificado

42

DC0148

CAROLINA QUEIROZ MENDES DA SILVA

Ampla

9,74

Classificado

43

DC0371

CLAUBERT RUAN LIMA BURLAMAQUI

Ampla

9,74

Classificado

44

DC0153

ALESSANDRA ASSUNÇÃO DE SOUSA

Ampla

9,7

Classificado

45

DC0339

TÚLIO DAMASCENO CAVALCANTE FÉLIX

Ampla

9,7

Classificado

46

DC0360

MARÍLIA LUIZA DE CARVALHO REIS

Ampla

9,69

Classificado

47

DC0085

FELIPE FERREIRA NUNES

Ampla

9,68

Classificado

48

DC0383

LETÍCIA OLIVEIRA TEIXEIRA

Ampla

9,66

Classificado

49

DC0136

LARISSA MARIA DE FREITAS GOMES

Ampla

9,66

Classificado

50

DC0236

MARIA CLARA MELO DE CARVALHO

Ampla

9,65

Classificado

51

DC0144

EDUARDO VINICIUS DE SOUSA HOLANDA

Negro

9,65

Classificado
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52

DC0175

ISABEL NAIZA MEDEIROS BRITO

Ampla

9,65

Classificado

53

DC0284

JOSE ARAUJO PINHEIRO NETO

Ampla

9,65

Classificado

54

DC0266

JOÃO VITOR RODRIGUES MONTEIRO

Ampla

9,64

Classificado

55

DC0261

MARIA CLARA MARTINS DA SILVA SENA

Ampla

9,57

Classificado

56

DC0332

LAIS ANGELICA LIMA SOBRAL

Ampla

9,57

Classificado

57

DC0353

RUANNA RAMOS BEZERRA

Negro

9,57

Classificado

58

DC0187

OLGA FERNANDA MOREIRA ARRAIS

Ampla

9,56

Classificado

59

DC0309

KESIA PEREIRA DOS SANTOS

Ampla

9,53

Classificado

60

DC0101

JOSEANE MARIA BARBOSA SILVA

Negro

9,52

Classificado

61

DC0212

ANNA VIRGÍNIA MORAES MENDES

Ampla

9,52

Classificado

62

DC0286

ANA VITÓRIA BRITO AMORIM

Ampla

9,52

Classificado

63

DC0306

JANINA SOUSA COSTA

Ampla

9,52

Classificado

64

DC0065

JULYANA AYRES DE MENEZES CRONEMBERGER

Ampla

9,51

Classificado

65

DC0107

SEBASTIÃO TORRES DE FREITAS NETO

Ampla

9,51

Classificado

66

DC0328

LUANNE NORONHA FERREIRA

Ampla

9,5

Classificado

67

DC0132

RAISSA COSTA BARROS

Ampla

9,5

Classificado

68

DC0062

VICTÓRIA NEVES DA SILVA

Negro

9,5

Classificado

69

DC0396

JULIANA ULISSES DUARTE SANTOS

Ampla

9,48

Classificado

70

DC0083

URZIANA DAMASCENO VIANA DE MORAES

Ampla

9,48

Classificado

71

DC0117

CAROLINNE MARIA DA ROCHA MARTINS FRANKLIN

Negro

9,47

Classificado

72

DC0288

AMANDA DE SOUSA ARAUJO TORRES CÔELHO

Ampla

9,43

Classificado

73

DC0302

LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

Ampla

9,43

Classificado

74

DC0281

AMANDA LOPES FERREIRA

Ampla

9,41

Classificado

75

DC0129

GABRIELA CARVALHO DE AGUIAR

Ampla

9,4

Classificado

76

DC0228

EDUARDO DE SOUSA BÍLIO

Ampla

9,38

Classificado

77

DC0164

LETÍCIA DE SOUSA CARVALHO

Negro

9,33

Classificado

78

DC0139

ENADIELLE FERNANDES SILVA

Negro

9,33

Classificado

79

DC0280

KARINA ANDRADE CAVALCANTE

Ampla

9,33

Classificado

80

DC0287

GETÚLIO NUNES RIBEIRO

Ampla

9,31

Classificado

81

DC0089

TATIANY MARIA SANTOS NASCIMENTO

Ampla

9,3

Classificado

82

DC0398

ANDERSON DE SOUSA FERREIRA

Negro

9,3

Classificado

83

DC0099

ALDENORA LÚCIA CARVALHO ANGELIN

Ampla

9,3

Classificado

84

DC0336

KARLA CYNTHIA DOS SANTOS E SILVA

Ampla

9,3

Classificado

85

DC0124

LAZARO DE JESUS LIMA OLIVEIRA

Ampla

9,29

Classificado

86

DC0221

RUBENS ALENCAR COSME

Negro

9,25

Classificado

87

DC0056

JAINA KARINE MORAIS CHAVES

Ampla

9,23

Classificado

88

DC0182

KAROLINA BORGES

Ampla

9,21

Classificado

89

DC0244

CAROLINE CRISTINA BORGES ESTEVÃO

Ampla

9,21

Classificado

90

DC0064

RAMYLAS DRYELLE DE ASSIS SOUSA

Ampla

9,21

Classificado

91

DC0121

GEISSY KELLY LOPES PINHEIRO

Ampla

9,2

Classificado

92

DC0091

ERIANE GIL XAVIER

Ampla

9,2

Classificado

93

DC0068

THAIS SANTOS SINIMBU

Ampla

9,2

Classificado

94

DC0189

CAMILA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Ampla

9,2

Classificado

95

DC0073

ANA RAQUEL BEVILAQUA BARROS

Ampla

9,2

Classificado

96

DC0169

RAYLINNE OLIVEIRA XAVIER

Negro

9,2

Classificado
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97

DC0410

ATUALPA RODRIGUES DE CARVALHO NETO

Ampla

9,2

Classificado

98

DC0292

RUANN CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA

Ampla

9,19

Classificado

99

DC0349

VICTÓRIA RYANNA SANTOS E SILVA

Ampla

9,17

Classificado

100

DC0370

CRISTIANE DE LIMA NERI

Ampla

9,17

Classificado

101

DC0351

JULIANA MARIA COSTA PINHEIRO DE MOURA

Ampla

9,16

Classificado

102

DC0335

RAYSA RANA VERAS FREIRE

Ampla

9,16

Classificado

103

DC0251

KAMILLA DE SOUSA ODORICO

Ampla

9,14

Classificado

104

DC0049

ANTONIA REGINA MARTINS COSTA

Ampla

9,13

Classificado

105

DC0197

ÍTALO RANGEL ROSAS DE OLIVEIRA COSTA

Ampla

9,13

Classificado

106

DC0044

JOÍNGLID DIAS SILVA

Ampla

9,11

Classificado

107

DC0249

HILQUIAS JORDAO ALMEIDA GOMES

Ampla

9,1

Classificado

108

DC0002

LISLLEY BATISTA COSTA MENDES

Ampla

9,09

Classificado

109

DC0213

PAULA MARINA MOREIRA ARRAIS CORTEZ

Ampla

9,09

Classificado

110

DC0313

BRUNA SOARES PINHEIRO

Ampla

9,08

Classificado

111

DC0171

ZILMARIA PAULINO DA SILVA

Negro

9,08

Classificado

112

DC0273

CATARINA ALVES MARTINS DE ARAÚJO

Ampla

9,07

Classificado

113

DC0051

VANESSA TEIXEIRA NUNES

Ampla

9,06

Classificado

114

DC0235

HÉRICA TAINARA DE FREITAS MONTEIRO

Ampla

9,06

Classificado

115

DC0079

ACACIARA SOARES MACÊDO

Negro

9,05

Classificado

116

DC0110

LORENA OLIVEIRA DE ANDRADE

Ampla

9,04

Classificado

117

DC0040

EDMARA DE SOUSA BARROS

Negro

9,04

Classificado

118

DC0059

CALINE CAROLINA DUARTE CAMPOS

Ampla

9,04

Classificado

119

DC0227

AMANDA DO CARMO SILVA LIMA

Ampla

9,04

Classificado

120

DC0027

CINTIA RONIZ LOPES CARVALHO

Ampla

9,04

Classificado

121

DC0263

VITORIA ARAÚJO CARDOSO

Ampla

9,02

Classificado

122

DC0282

BÁRBARA MOREIRA MAZZA

Ampla

9,01

Classificado

123

DC0406

ANA REBECA OLIVEIRA CIRILO

Ampla

9,01

Classificado

124

DC0069

SÂMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA

Ampla

9

Classificado

125

DC0265

ANDRÉIA VASCONCELOS ARAÚJO

Ampla

9

Classificado

126

DC0254

LUCIANA MESQUITA SANTOS

Ampla

9

Classificado

127

DC0299

LUCAS BORGES CARVALHO PIAUILINO

Ampla

8,98

Classificado

128

DC0134

ANDRESSA SUELMA RAMOS GUIMARÃES

Ampla

8,98

Classificado

129

DC0378

JÉSSICA HELEN DE SOUSA ALVES

Ampla

8,97

Classificado

130

DC0379

TAÍS LAVOR SAMPAIO

Ampla

8,96

Classificado

131

DC0231

FRANCYENE KELINE COSTA LIMA

Ampla

8,96

Classificado

132

DC0021

MARDSON LIMA DE MENESES

Ampla

8,94

Classificado

133

DC0343

ENIO GOMES DE CARVALHO

Ampla

8,92

Classificado

134

DC0319

PAULO CEFAS DE MELO MARINHO

Ampla

8,89

Classificado

135

DC0007

ANNE CAROLINE DA PAZ HOLANDA PEREIRA

PNE

8,88

Classificado

136

DC0016

FELIPE VILELA LOPES

Ampla

8,87

Classificado

137

DC0008

JOICY KELLY DE CARVALHO COSTA

Ampla

8,85

Classificado

138

DC0043

MAXDAYANE MARIA QUEIROZ BATISTA

Ampla

8,85

Classificado

139

DC0390

LUIZ HENRIQUE SILVA

Ampla

8,84

Classificado

140

DC0393

TAYNÁ SHAYONARA MEDEIROS E SILVA

Ampla

8,84

Classificado

141

DC0013

CARINA PIEROT LEAL

Ampla

8,82

Classificado
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142

DC0264

DARLAN SAMPAIO SOUSA

Ampla

8,81

Classificado

143

DC0394

RÔMULO MAURÍCIO MACEDO DE ARAÚJO

Ampla

8,81

Classificado

144

DC0032

GUILHERME NORONHA SANTOS

Ampla

8,8

Classificado

145

DC0326

JOAQUINA MOURA DE OLIVEIRA

Ampla

8,8

Classificado

146

DC0090

LHUANA LIMA E SILVA NASCIMENTO

Ampla

8,8

Classificado

147

DC0358

MARIA DO SOCORRO FERREIRA LUSTOSA

Ampla

8,8

Classificado

148

DC0291

MARIA TERESA SANTOS SILVA

Ampla

8,79

Classificado

149

DC0199

NATHALYA ALVES DOS REIS PESSOA

Ampla

8,79

Classificado

150

DC0384

JULYANNE CRISTINE DOUGLAS LEONE

Negro

8,78

Classificado

151

DC0323

ROBERTA DA SILVA LAGES COSTA

Ampla

8,78

Classificado

152

DC0304

ALINE DA MATA SILVA NAVA

Ampla

8,77

Classificado

153

DC0070

NATÁLIA MARTINS VIANA

Ampla

8,76

Classificado

154

DC0081

TYFANE STEPHANIE RIBEIRO ROCHA

Ampla

8,74

Classificado

155

DC0104

THAIS PIRES RIBEIRO

Ampla

8,73

Classificado

156

DC0158

LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA

Ampla

8,72

Classificado

157

DC0294

LAYANE SOUSA MENDES

Negro

8,72

Classificado

158

DC0376

ELINE DA SILVA RODRIGUES

Negro

8,7

Classificado

159

DC0192

IVANETE MARIA RODRIGUES ALMENDRA

Ampla

8,7

Classificado

160

DC0168

GABRIELLA PEREIRA MADUREIRA

Ampla

8,7

Classificado

161

DC0011

JOSEFA GABRIELA COELHO PETIT

Ampla

8,7

Classificado

162

DC0024

LARA MELINNE MATOS CARDOSO

Ampla

8,68

Classificado

163

DC0404

CYNTIA DE SOUZA OLIVEIRA

Ampla

8,65

Classificado

164

DC0138

MYRLA BEATRIZ CRISANTO DE SÁ

Ampla

8,61

Classificado

165

DC0023

NATÁLIA SANTOS MACHADO

Ampla

8,6

Classificado

166

DC0250

JOSEFINA LEOPOLDO PIMENTEL FERREIRA

Ampla

8,57

Classificado

167

DC0165

ADRIANA PIMENTEL MARTINS SALES

Ampla

8,55

Classificado

168

DC0172

MILLA KELINE ARAUJO DO NASCIMENTO

Ampla

8,53

Classificado

169

DC0290

LÍGIA MARIA DO NASCIMENTO BACELAR

Negro

8,5

Classificado

170

DC0030

LUCAS ALEXANDRE LIMA NUNES

Ampla

8,5

Classificado

171

DC0037

HELOÍSA HELENA DE SOUSA TEIXEIRA

Ampla

8,5

Classificado

172

DC0274

BARBARA CRISTINA ABREU SOUSA

Ampla

8,5

Classificado

173

DC0316

GABRIEL DE SOUSA ALMENDRA

Ampla

8,5

Classificado

174

DC0018

DÁRIO VAZ BACELAR DA SILVA

Ampla

8,47

Classificado

175

DC0076

BEATRIZ PINTO DA GAMA PEREIRA

Ampla

8,43

Classificado

176

DC0246

LÍVIA STEFANNY LOPES MACIEL

Ampla

8,43

Classificado

177

DC0322

GRAZIELA FERRAZ RODRIGUES

Ampla

8,4

Classificado

178

DC0238

FRANCYELLEN BESERRA NUNES

Ampla

8,39

Classificado

179

DC0128

NÁDIA GRACIELLA RODRIGUES BEZERRA LOPES

Ampla

8,34

Classificado

180

DC0224

MATHEUS MACHADO AGUIAR

Ampla

8,33

Classificado

181

DC0163

BRUNA DE SOUSA PEREIRA

Ampla

8,32

Classificado

182

DC0130

ANDREIA DA SILVA TORRES

Ampla

8,3

Classificado

183

DC0003

CAMILA LEAL DUARTE

Ampla

8,3

Classificado

184

DC0092

SYLVIANE DA SILVA SOUSA

Ampla

8,3

Classificado

185

DC0382

ALEKSANDRA VITÓRIA DA CUNHA SANTOS

Ampla

8,3

Classificado

186

DC0270

MARIANA VICTORIA SALES RIOS

Ampla

8,3

Classificado
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187

DC0400

MAIARA ARCÂNGELA DOS SANTOS SILVA

Negro

8,3

Classificado

188

DC0050

MELISSA MARA SOUSA COSTA

Negro

8,29

Classificado

189

DC0420

ANTONIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Ampla

8,24

Classificado

190

DC0411

ELYS REGINA MACÊDO LIMA

Ampla

8,21

Classificado

191

DC0190

IGOR RANGEL GOMES FERREIRA

Ampla

8,2

Classificado

192

DC0155

CAMILA MARIA ARAUJO PINHEIRO

Ampla

8,2

Classificado

193

DC0075

GIRLENE MATOS FACUNDO

Ampla

8,2

Classificado

194

PC0141

RAFAELA IRIS MARQUES SANTOS

Negro

8,2

Classificado

195

DC0352

GIOVANNA NICOLLE E SILVA SANTOS

Ampla

8,16

Classificado

196

DC0026

WILTON MAGALHÃES SANTOS

Ampla

8,12

Classificado

197

DC0034

MARINA FERREIRA ALVES

Ampla

8,12

Classificado

198

DC0399

TATIANE NUNES RODRIGUES

Ampla

8,12

Classificado

199

DC0120

RONAN VIEIRA DA SILVA

Negro

8,11

Classificado

200

DC0253

SARA VICTÓRIA OLIVEIRA TELES

Ampla

8,1

Classificado

201

DC0229

FABIANA GAYOSO FREITAS SOUZA BRITO

Ampla

8,1

Classificado

202

DC0243

ICORACI CARVALHO MOURA

Ampla

8,08

Classificado

203

DC0232

CARMEM LEIDIZA VIANA GOMES

Ampla

8,04

Classificado

204

DC0157

ROBERTA DJANE ARAUJO PEREIRA VIANA

Ampla

8

Classificado

205

DC0218

DÁRIO ALVES DA SILVA

Ampla

7,98

Classificado

206

DC0417

PRISCILLA AMÁLIA MELO

Ampla

7,96

Classificado

207

DC0416

MICAELA DE ANDRADE LIMA OLIVEIRA

Ampla

7,95

Classificado

208

DC0143

EDMILSON CRUZ JÚNIOR

Negro

7,94

Classificado

209

DC0310

MARIA CECILIA DE SOUSA GONCALVES

Ampla

7,9

Classificado

210

DC0260

JUDSON DE ARAUJO BARBOSA

Ampla

7,84

Classificado

211

PC0415

LIANA ISABELA TEODORO ARAÚJO NUNES

Ampla

7,8

Classificado

212

DC0207

MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO DE CARVALHO

Ampla

7,7

Classificado

213

DC0057

ANA BEATRIZ PORTELA BARROS

Ampla

7,69

Classificado

214

DC0220

MARIA FERNANDA ALVES NOGUEIRA

Ampla

7,66

Classificado

215

DC0038

MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO

Ampla

7,56

Classificado

216

DC0377

NATHÁLIA INGRID TRINDADE FERREIRA

Negro

7,5

Classificado

217

DC0271

MARA BEATRIZ FERREIRA BATISTA

Ampla

7,23

Classificado

218

DC0154

ROBERTA RIBEIRO GONÇALVES SÁ

Ampla

0

Desclassificad
o

219

DC0407

IASMIN SOUSA PESSOA

Ampla

0

Desclassificad
o

220

DC0357

LUIS GUILHERME TAVARES SANTOS

Ampla

0

Desclassificad
o

221

DC0103

ERICK LEONARDO FREIRE CARVALHO

PNE

0

Desclassificad
o

222

DC0363

BEATRIZ PIRES GOMES

Ampla

0

Desclassificad
o

223

DC0160

THALITA DANTAS DUARTE

Ampla

0

Desclassificad
o

224

DC0029

ELISÂNGELA NÁDLA DE CARVALHO GOMES

Ampla

0

Desclassificad
o

225

DC0111

ISABELLA NAYARA NUNES IBIAPINA

Ampla

0

Desclassificad
o

226

DC0355

JESSICA MAYARA MENDES DE SOUSA

Ampla

0

Desclassificad
o
Página 11

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 854 Disponibilização: Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 Publicação: Terça-feira, 4 de Maio de 2021

227

DC0080

LETÍCIA PEREIRA LIMA

Ampla

0

Desclassificad
o

228

DC0397

ALFEU DA ROCHA OLIVEIRA JÚNIOR

Ampla

0

Desclassificad
o

229

DC0047

MARCOS DOUGLAS SILVA SOARES

Negro

0

Desclassificad
o

230

DC0015

PATRICK MACEDO DA CUNHA

Ampla

0

Desclassificad
o

231

DC0327

MARIA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO

Negro

0

Desclassificad
o

232

DC0226

ALEXSANDRA DE SOUSA RIOS SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

233

DC0419

BÁRBARA FERNANDA BARBOSA OSTERNO RIBEIRO DE
NORONHA

Ampla

0

Desclassificad
o

234

DC0088

SÂMIA PESSOA TEIXEIRA MELO

Ampla

0

Desclassificad
o

235

DC0412

ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA

Ampla

0

Desclassificad
o

236

DC0126

ISABELA NAPOLEÃO PAIVA PEREIRA DA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

237

DC0408

MARCOS FELIPE DE PAIVA SANTANA

Ampla

0

Desclassificad
o

238

DC0082

ALANA NAYARA BATISTA SOUSA

Ampla

0

Desclassificad
o

239

DC0142

LAYS OLIVEIRA FÉLIX

Negro

0

Desclassificad
o

240

DC0248

BRUNA CRISTINE FERREIRA SILVA

Negro

0

Desclassificad
o

241

DC0289

BRUNO JOSÉ FORTES

Ampla

0

Desclassificad
o

242

DC0245

MARCOS LUAN RIBEIRO DA COSTA

Ampla

0

Desclassificad
o

243

DC0010

LUCAS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS RIBEIRO

Negro

0

Desclassificad
o

244

DC0185

MICHELLY FEITOSA RAMOS GERONIMO

Ampla

0

Desclassificad
o

245

DC0176

LAISSA ARAUJO LIMA

Negro

0

Desclassificad
o

246

DC0033

POLIANE SILVA FREITAS

Ampla

0

Desclassificad
o

247

DC0097

SABRINA LEAL LEOCADIO

Ampla

0

Desclassificad
o

248

DC0054

LARA MONIKE MARQUES

Ampla

0

Desclassificad
o

249

DC0078

RAFAELLA PASSOS DIAS GOIANO

Ampla

0

Desclassificad
o

250

DC0031

YURI LINDOSO

Negro

0

Desclassificad
o

251

DC0214

HERMAMO SOUTO MONTENEGRO FILHO

Ampla

0

Desclassificad
o

252

DC0401

AMANDA SABINO MENESES

Ampla

0

Desclassificad
o

253

DC0387

RONALD CHARLES DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

Ampla

0

Desclassificad
o

254

DC0048

RAIRANA MARIA DA COSTA CUNHA

Ampla

0

Desclassificad
o

255

DC0405

RÔMULO STEFANE SOARES DA SILVA

Negro

0

Desclassificad
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o
256

DC0009

TIAGO CARVALHO MOREIRA

Ampla

0

Desclassificad
o

257

DC0359

RODRIGO COELHO CARVALHO

Ampla

0

Desclassificad
o

258

DC0006

FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO

Ampla

0

Desclassificad
o

259

DC0039

JESUS LEITE NERY DE LIMA

Ampla

0

Desclassificad
o

260

DC0203

RAYSSA SOARES CAVALCANTE

Ampla

0

Desclassificad
o

261

DC0209

EMANUEL DOS SANTOS MONTEIRO

Negro

0

Desclassificad
o

262

DC0183

DARLYARDES BEATRIZ BENVINDO DE OLIVEIRA

Ampla

0

Desclassificad
o

263

DC0113

AMANDA RODRIGUES NASCIMENTO

Ampla

0

Desclassificad
o

264

DC0041

DANIELE MARIA RODRIGUES LEITE

Ampla

0

Desclassificad
o

265

DC0391

VINÍCIUS KANTONAR COSTA SERAFIM

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Comunicação
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

JC0225

ANA RAQUEL DA SILVA COSTA

Ampla

8,35

Classificado

2

JC0115

MATHEUS PORTELA DE MOURA

Ampla

8,33

Classificado

3

AC0210

MARCUS ALBERTO BARBOSA DA ROCHA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Contabilidade, Economia e Orçamento Público
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

CC0342

LAYRA GABRIELA BARBOSA CAVALCANTE

Ampla

9,91

Classificado

2

CC0372

JULIANNE NORBERTO OLIVEIRA

Ampla

9,19

Classificado

3

EC0392

ISAAC LEAL GADELHA DA ROCHA

Ampla

8,97

Classificado

4

EC0102

PAULO HENRIQUE SILVA PEREIRA JUNIOR

Negro

8,62

Classificado

5

AC0042

VALMIRA PEREIRA DA CRUZ

Ampla

8,03

Classificado

6

EC0395

VALÉRIA LUZIA MOTA BARROS

Ampla

0

Desclassificad
o

7

CC0409

ELIZABETH MARIA CHAVES COELHO

Ampla

0

Desclassificad
o

8

EC0321

THIAGO RAVEL NASCIMENTO DOS PASSOS

Ampla

0

Desclassificad
o

9

CC0295

MARCELINO CLEYTON DE OLIVEIRA CARVALHO

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Documentação, Arquivologia e Biblioteconomia
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

DD0151

LINDA EVELYN SOUSA NASCIMENTO

Ampla

8,96

Classificado

2

BD0186

FRANCILVANA MARIA SIQUEIRA DE SOUSA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Engenharia de Software
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

TE0060

DANRLEY ALVES DOS SANTOS

Ampla

0

Desclassificad
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o
PÓS-GRADUAÇÃO: Engenharia ou Arquitetura
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

EE0178

JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA

Ampla

10,25

Classificado

2

EE0223

CRISTIANE BARBOSA MONTEIRO

Ampla

10,22

Classificado

3

EE0194

MARIANA FONTENELE RAMOS

Ampla

10,03

Classificado

4

AE0020

CAMILA SOARES DE FIGUEIREDO

Ampla

9,68

Classificado

5

EE0055

LAÍSE TEIXEIRA NUNES BRITO

Ampla

9,66

Classificado

6

EE0337

CENOBILINO DAMASCENO SOARES NETO

Ampla

9,28

Classificado

7

EE0127

RUY SPADETTI NETO

Ampla

9,24

Classificado

8

EE0257

ANTONIO SOBRINHO SOUSA

Ampla

9,15

Classificado

9

EE0146

RHAGNER ROSSINI SILVA SÁ CASTRO

Ampla

9,1

Classificado

10

EE0093

VANESSA RIBEIRO CASTRO

Ampla

9,1

Classificado

11

AE0094

TAIANNE VANNE NECO DE SOUSA

Ampla

9,06

Classificado

12

EE0208

REBEKA MANUELA LOBO SOUSA

Ampla

9,04

Classificado

13

EE0004

HELENYLSON JESUS PEREIRA

Ampla

9

Classificado

14

EE0233

HIUSLEE NIHERICSSON TAJRA DE ALENCAR

Ampla

8,97

Classificado

15

EE0137

ANA CAROLINE MENDES DE ALMEIDA

Ampla

8,92

Classificado

16

EE0314

BIANCA TUANNE BARROS PEREIRA

Ampla

8,91

Classificado

17

EE0386

ANA KARINE SANTOS DANTAS

Ampla

8,9

Classificado

18

AE0096

PAULA BEATRIZ LUSTOSA QUEIROZ JALES DE CARVALHO

Ampla

8,8

Classificado

19

EE0072

BEATRIZ CASSIMIRO DA ROCHA CARVALHO

Ampla

8,8

Classificado

20

EE0149

JOSÉ VICTOR BARBOSA DE SOUSA

Ampla

8,7

Classificado

21

AE0140

GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Negro

8,7

Classificado

22

AE0202

HILANA CAROLINA CALDAS PEREIRA DA SILVA

Ampla

8,65

Classificado

23

AE0222

JULIANA SAMARA

Ampla

8,6

Classificado

24

EE0267

AMANDA FERNANDES PEREIRA DA SILVA

Ampla

8,52

Classificado

25

AE0256

REJANE MARY CUNHA FONTELE

Ampla

8,5

Classificado

26

EE0365

BÁRBARA FERNANDES PORTO LAGARES

Ampla

8,5

Classificado

27

EE0380

LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA

Ampla

8,47

Classificado

28

EE0025

BRUNO BEZERRA BATISTA

Ampla

8,44

Classificado

29

EE0198

BERENNICY SOUSA OLIVEIRA

Ampla

8,42

Classificado

30

EE0240

BIANCA DA COSTA FERREIRA

Ampla

8,41

Classificado

31

EE0418

PAULO HENRIQUE DE MORAIS SOUSA

Ampla

8,28

Classificado

32

EE0180

SIDNEY SILVA TEIVE FILHO

Ampla

8,23

Classificado

33

EE0252

ANDERSON CARLOS FERREIRA DE MELO VIEIRA

Ampla

8,12

Classificado

34

AE0204

MARA LAIS MELO LIMA

Ampla

8,1

Classificado

35

EE0133

ADRIEL IVO FARIAS COUTO

Ampla

8,07

Classificado

36

EE0112

AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR

Ampla

8,05

Classificado

37

EE0058

FRANCISCO DAS CHAGAS MAXWELL SILVA

Negro

7,99

Classificado

38

EE0086

MIRELLA SALDANHA DIÓGENES

Ampla

7,9

Classificado

39

AE0036

DOGIVAL PERES DE OLIVEIRA FILHO

Ampla

7,9

Classificado

40

EE0325

LORENNA FONTINELE DE SOUSA

Ampla

7,84

Classificado

41

EE0296

MARCONES STALLONE ALVES DO NASCIMENTO

Ampla

7,78

Classificado

42

EE0173

MATEUS DE MELO MARINHO

Ampla

7,61

Classificado
Página 14

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 854 Disponibilização: Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 Publicação: Terça-feira, 4 de Maio de 2021

43

AE0014

EMANUELLE DE ARAGÃO ARRAIS

Ampla

7,6

Classificado

44

EE0279

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

45

AE0118

RODRIGO COÊLHO DE OLIVEIRA

Ampla

0

Desclassificad
o

46

AE0413

AMANDA LARITA CAMPOS PAIVA

Negro

0

Desclassificad
o

47

EE0001

ANA CAROLINE GUIMARÃES LIMA

Ampla

0

Desclassificad
o

48

EE0361

ELVIS SOARES DA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

49

AE0366

CÂNDIDA MARIA BARBOSA FEITOSA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

50

AE0216

LAIS NUNES DE ARAUJO COSTA MOURA

Ampla

0

Desclassificad
o

51

EE0012

HIRO SOARES DE MENESES

Ampla

0

Desclassificad
o

52

AE0362

ANA PAULA NASCIMENTO DOS PASSOS

Ampla

0

Desclassificad
o

53

EE0108

JOSIANE CARVALHO SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

54

AE0052

ENYERE VIVIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA

Negro

0

Desclassificad
o

55

EE0293

MARCOS VITOR DA SILVA

Ampla

0

Desclassificad
o

56

AE0119

MÁRIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Gerenciamento de Projetos de Ágeis
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

EG0277

MURILO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Negro

7,69

Classificado

PÓS-GRADUAÇÃO: Gestão Estratégica
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

AG0084

ALLANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA ANUNCIAÇÃO

Ampla

8,28

Classificado

2

CG0066

MATEUS JOAB COUTINHO LOPES

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Gestão de Pessoas
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

EG0369

MARIA PATRICIA GONÇALVES SILVA

Ampla

9,79

Classificado

2

AG0350

LILLIAN RHOZE RIBEIRO DA CRUZ

Ampla

9

Classificado

3

AG0230

GERSIANE DA SILVA GOMES

Negro

8,8

Classificado

4

AG0022

RAYLANIA MACHADO DE LIMA

Ampla

8,77

Classificado

5

AG0098

GLEYCE KELLE SILVA SOUSA

Ampla

8,58

Classificado

6

AG0241

ANTÔNIA DANIELA GONÇALVES

Ampla

8,5

Classificado

7

CG0385

DENISE MIRANDA FERREIRA BRAGA

Ampla

8,38

Classificado

8

SG0318

IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE
CARVALHO

Ampla

8,2

Classificado

9

AG0259

VANESSA MARIA DE MOURA

Ampla

8,16

Classificado

10

AG0159

ANA CAROLINE SANTOS SOARES

Ampla

7,67

Classificado

11

AG0305

LIZOMAR DOS SANTOS

Ampla

7,5

Classificado

12

JG0105

SANDY SWAMY SILVA DO NASCIMENTO

Ampla

0

Desclassificad
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o
13

SG0046

KARLA KALIANE DE MOURA SOUSA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Tecnologia da Informação
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

TI0268

KALYNE RODRIGUES DE SOUSA

Negro

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Licitações e Contratos
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

DL0071

JOÃO JOSÉ RIBEIRO MORAIS

Ampla

9,62

Classificado

2

DL0147

COSME JÚNIO MOREIRA GONÇALVES

Negro

8,7

Classificado

3

DL0234

MIRIAN COUTINHO SOLANO FEITOSA RODRIGUES

Ampla

8,3

Classificado

4

DL0388

BEATRIZ CAMINHA LUSTOSA FALCÃO

Ampla

8,2

Classificado

5

DL0320

RENATA LARISSA DE SOUSA FRANÇA OLIVEIRA

Ampla

8,17

Classificado

6

AL0367

MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA MEDINO

Ampla

0

Desclassificad
o

7

DL0123

INDIANARA PEREIRA GONÇALVES

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Material e Patrimônio
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

AM0205

ANTÔNIO CARLOS RAMOS DA SILVA

Ampla

8,81

Classificado

2

AM0307

TINALLY CARNEIRO BATISTA

Ampla

7,33

Classificado

PÓS-GRADUAÇÃO: Orçamento e Finanças
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

SO0414

MARIA APARECIDA MILANEZ CAVALCANTE

Ampla

9,38

Classificado

2

AO0045

ALINE LOPES DE MOURA SOARES

Ampla

9,16

Classificado

3

EO0334

MARIA EDUARDA SOUZA LACERDA DE MELO

Ampla

8,01

Classificado

PÓS-GRADUAÇÃO: Pedagogia
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

PS0368

KAMILA MÔNIKA DA SILVA STEFANE

Negro

10,6

Classificado

2

PS0381

DANIELLA MARIA FERNANDES SOUSA

Ampla

10,5

Classificado

3

PS0053

MILLENA RAIMUNDA MARTINS DE ALMEIDA CARVALHO

Ampla

9,89

Classificado

4

PS0389

ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA GOMES

Negro

9,76

Classificado

5

PS0345

CARLA RAQUEL LIMA PEREIRA

Ampla

9,36

Classificado

6

PS0131

FRANCISCA MANUELA MACHADO NASCIMENTO

Ampla

9,33

Classificado

7

PS0174

TACIANE LOPES DE FARIAS FONTINELE

Ampla

9,27

Classificado

8

PS0247

MARCELA SOARES SILVA

Ampla

9,14

Classificado

9

SS0340

VALÉRIA SILVA FRANCO

Ampla

8,9

Classificado

10

AS0162

BRUNO SANTIAGO GOMES DA SILVA

Ampla

8,8

Classificado

11

PS0402

JOYCIANE DE SOUSA SILVA

Ampla

8,77

Classificado

12

PS0330

ITAMARA LIMA ABREU

Ampla

8,69

Classificado

13

AS0346

GILMAR ANTONIO BATISTA

Ampla

8,56

Classificado

14

PS0303

JOSELINA LOPES DA SILVA

Ampla

8,3

Classificado

15

PS0191

SOMARIO DE OLIVEIRA FRANÇA

Ampla

0

Desclassificad
o
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16

PS0179

VERONICA DALVA MACENA PEREIRA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Psicologia
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

JS0219

PEDRO VITOR DA SILVA MELO

Ampla

9,67

Classificado

2

PS0374

NAIRA ANE ALBURQUERQUE VIANA

Negro

9,58

Classificado

3

PS0275

RAILAN BRUNO PEREIRA DA SILVA

Ampla

9,13

Classificado

4

PS0239

MARIA JOSE DOS ANJOS RIBEIRO SANTOS

Ampla

9

Classificado

5

PS0217

BRUNA CAROLYNA PAZ PIMENTEL

Ampla

8,97

Classificado

6

PS0317

INGRIDE DOS SANTOS MACHADO

Negro

8,97

Classificado

7

PS0269

INDIRA RODRIGUES DE AGUIAR

Ampla

8,8

Classificado

8

PS0375

ARIANE ULISSES DUARTE SANTOS

Ampla

8,66

Classificado

9

PS0272

JOYCE KELLY DANTAS MOTA

Ampla

8,62

Classificado

10

PS0348

PRISCILA DE ALMEIDA MACIEL REIS

Ampla

8,43

Classificado

11

PS0170

ELZENIR MARIA CARVALHO RODRIGUES

Ampla

8,4

Classificado

12

PS0344

ÍCARO HIGUÊRA MOURA

Ampla

8,28

Classificado

13

PS0114

YTÁLO CRISTINO DA COSTA FAUSTINO

Ampla

8,16

Classificado

14

PS0005

CARLA TAMIRIS CARVALHO DE MELO

Ampla

7,83

Classificado

15

PS0028

MARCIA ALVES GOMES

Ampla

7,66

Classificado

16

PS0421

RENATO REGIS VERAS PEDROSA

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Qualidade no Serviço Público
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

AQ0285

JOHN LENNON NUNES FEITOSA

Ampla

10,07

Classificado

2

SQ0184

THAMIRES ALVES BANDEIRA

Ampla

9,1

Classificado

3

AQ0166

FRANCISCA SCARLET OHARA ALVES SOBRINHO

Ampla

8,79

Classificado

PÓS-GRADUAÇÃO: Residência Médica
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

1

MS0125

THIAGO HENRIQUE COSTA MARQUES

Ampla

10,42

Classificado

2

MS0347

KITAWANN TAYRONE DE SOUSA NUNES CARDOSO

Ampla

0

Desclassificad
o

PÓS-GRADUAÇÃO: Saúde
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

7

DS0035

ISABELLE LOUISE SOARES TOURINHO

Ampla

9,61

Classificado

27

SS0061

DANIELLY BARBOSA ROCHA

Ampla

8,33

Classificado

30

SS0324

MARIA ZENITE DE OLIVEIRA ARAUJO

Ampla

8,19

Classificado

34

DS0122

MARINA SAMPAIO FORTES

Ampla

7,14

Classificado

36

SS0255

GABRIELLE TAINA ARAUJO XAVIER

Ampla

0

Desclassificad
o

39

SS0237

DANIELA ARAÚJO DE SOUSA

Ampla

0

Desclassificad
o

41

MS0364

MATEUS DOS SANTOS RAMOS PINTO

Ampla

0

Desclassificad
o

CONCORRÊNCI
A

NOTA

SITUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO: UX Design
POSIÇÃ
O

MATRÍCUL
A

NOME
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1

TU0300

JACIARA KÉSSIA DA SILVA CRAVEIRO

Ampla

8,97

Classificado

1.2 Os candidatos aprovados devem aguardar a nomeação conforme necessidade do Ministério Público do Estado do Piauí.
1.3. As nomeações serão feitas por meio de Portaria PGJ/PI no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
1.4. As nomeações respeitarão os critérios das cotas.
Teresina, 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA

3.3. ATOS PGJ17060
ATO PGJ-PI Nº 1069/2021
Regulamenta a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, para o exercício
financeiro de 2021.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12, V, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que nos termos do § 2º do art. 112 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, cuja redação foi acrescentada pela Lei
Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018, assegurando aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí a conversão em pecúnia
da licença-prêmio por assiduidade, na forma de Ato regulamentado pelo Procurador-Geral de Justiça,
CONSIDERANDO a necessidade de conjugar o direito à conversão com os limites orçamentários e financeiros do Ministério Público do Estado do
Piauí,
RESOLVE:
Art. 1º Fica permitida a conversão em pecúnia de 10 (dez) dias de licença-prêmio por assiduidade dos membros do Ministério Público do Estado
do Piauí, observada a imperiosa necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira da instituição para o exercício financeiro de
2021, nos termos do § 2º do art. 112 da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
§1º A base de cálculo é o valor da remuneração do membro na data em que for efetivado o pagamento da conversão da licença-prêmio.
§2º O limite de períodos de 10 (dez) dias de licença-prêmio suscetíveis de conversão será fixado no respectivo Procedimento de Gestão
Administrativa, observada a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira da instituição e divulgado no formulário a ser disponibilizado
pela Coordenadoria de Recursos Humanos.
§3º O abono pecuniário tem caráter indenizatório e sobre ele não incidirão descontos.
Art. 2º O pagamento a que se refere o artigo anterior deve ser previamente requerido pelos membros interessados, mediante único requerimento
por interessado, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos, considerando-se inválidos outros
requerimentos, ainda que dentro do prazo fixado.
Parágrafo único. O direito previsto neste ato recairá sobre o período de licença-prêmio mais antigo e, preferencialmente, sobre aquele em que
não houve o início de fruição.
Art. 3º Somente serão conhecidos os requerimentos que versarem sobre a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio por assiduidade
que já tenham sido efetivamente adquiridos pelo membro e, caso inexista direito à referida licença, será permitida a conversão de uma parcela de
férias.
Art. 4º Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Teresina-PI, 03 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI17038
Procedimento Administrativo n.º 36/2020.000179-174/2020
DECISÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 36/2020, instaurado com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das aulas, no período da pandemia do
COVID-19, no município de Piracuruca/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 24/2020 (ID n.º 31222890), no
sentido de que a Secretária Municipal de Educação de Piracuruca/PI procedesse, dentre outras medidas, à continuidade do fornecimento de
alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, o qual deveria ser realizado seguindo todas as medidas profiláticas recomendadas
pelas autoridades sanitárias, bem como com ampla publicidade e efetivo controle.
Em resposta, mediante ofício n.º 010/2020 (ID n.º 31233221), o município comunicou o acatamento integral dos termos do referido instrumento
recomendatório, o qual foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município (ID n.º 31304432).
Posteriormente, em observância à requisição ministerial, a Secretária Municipal de Educação encaminhou ofício n.º 015/2020 (ID n.º 31393463),
por intermédio do qual descreveu as medidas adotadas quanto ao cumprimento dos termos da Recomendação Ministerial n.º 24/2020.
Além disso, foram encaminhadas informações quanto à quantidade de kits que foram disponibilizados, a relação de alunos matriculados na rede
municipal, relatório de alunos beneficiados, assim como os comprovantes de entrega/recebimento dos kits (ID n.º 31488675).
Adiante, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 91/2020 (ID n.º 31592721), destinada à Secretaria de Educação de Piracuruca/PI,
recomendando-se, em síntese, que conste nos comprovantes de recebimento da merenda escolar data, local e aluno contemplado, a fim de
assegurar a regularidade do fornecimento.
Em resposta, por meio do ofício n.º 20/2020 (ID n.º 31613187), a aludida secretaria confirmou o acatamento da recomendação, bem como
encaminhou cópia da publicação desta no Diário Oficial do Município.
Sucessivamente, foram encaminhados os comprovantes de entrega da merenda escolar às famílias dos alunos da rede municipal de ensino
referentes ao mês de julho/2020 (ID n.º 31721813), agosto/2020 (ID n.º 31893288), setembro/2020 (ID n.º 32075251), outubro/2020 e
novembro/2020 (ID n.º 32250194), dezembro/2020 (ID n.º 32454785), janeiro/2021 (ID n.º 32558460) e fevereiro/2021 (ID n.º 32726618).
Por fim, sobreveio certidão (ID n.º 32791150) atestando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução n.º 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público/CNMP.
É o relatório.
Fundamentação.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, assim como à vista da imprescindibilidade da realização de
mais diligências, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste
Página 18

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 854 Disponibilização: Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 Publicação: Terça-feira, 4 de Maio de 2021

procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca de referida prorrogação.
Encaminhe-se ao setor competente cópia da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Após, oficie-se a Secretaria Municipal de Educação do município de Piracuruca/PI para que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de
15 (quinze) dias, os comprovantes de entrega da merenda escolar referentes aos meses de março e abril de 2021.
Piracuruca (PI), datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
Procedimento Administrativo n.º 37/2020.000181-174/2020
DECISÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 37/2020, instaurado com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das aulas, no período da pandemia do
COVID-19, no município de São João da Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 25/2020 (ID n.º 31222908), no
sentido de que a Secretária Municipal de Educação de São João da Fronteira/PI procedesse, dentre outras medidas, à continuidade do
fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, o qual deveria ser realizado seguindo todas as medidas profiláticas
recomendadas pelas autoridades sanitárias, bem como com ampla publicidade e efetivo controle.
Em resposta, mediante ofício n.º 016/2020 (ID n.º 31260581), o município comunicou o acatamento dos termos do referido instrumento
recomendatório, assim como descreveu as medidas já adotadas.
Após, em atenção à requisição ministerial, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou relatório com informações sobre a merenda escolar
entregue (ID n.º 31465492), assim como esclareceu supostas irregularidades identificadas em tais informações (ID n.º 31594447).
Além disso, foi informado, mediante ofício n.º 041/2020 (ID n.º 31674812), que a Secretaria de Educação encaminhou à Prefeitura de São João
da Fronteira/PI o pedido de compra da merenda escolar para os meses de maio e junho, no entanto não houve aquisição desta no período.
Diante disso, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 138/2020 (ID n.º 31700632), para que a Secretaria de Educação procedesse à
conclusão, com a brevidade que o caso requer, do procedimento licitatório referente à compra de alimentos para o fornecimento da merenda
escolar, bem como à continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, de forma ininterrupta.
Em resposta, por meio do ofício n.º 047/2020 (ID n.º 31745071), o município comunicou o seu acatamento integral, assim como informou que
houve a conclusão do procedimento licitatório, de modo que foi realizada a entrega da merenda escolar a todos os alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino.
Adiante, foram encaminhados, sucessivamente, os comprovantes de entrega da merenda escolar referentes ao mês de maio/2020, junho/2020,
julho/2020, agosto/2020, setembro/2020 (ID n.º 31721813), outubro/2020, novembro/2020 (ID n.º 32156972), dezembro/2020 e janeiro/2021 (ID
n.º 32442950).
Por fim, sobreveio certidão (ID n.º 32792231) atestando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução n.º 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público/CNMP.
É o relatório.
Fundamentação.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, assim como à vista da imprescindibilidade da realização de
mais diligências, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste
procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca de referida prorrogação.
Encaminhe-se ao setor competente cópia da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Após, oficie-se a Secretaria Municipal de Educação do município de São João da Fronteira/PI para que encaminhe a esta Promotoria de Justiça,
no prazo de 15 (quinze) dias, os comprovantes de entrega da merenda escolar referentes aos meses de março e abril de 2021.
Piracuruca (PI), datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
PORTARIA N.º 010/2021
PA - Procedimento Administrativo
(Direitos individuais indisponíveis)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II e III, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal n.º
8.625/93, no art. 37 da Lei Complementar Estadual n.º 12/1993, Leis n.º 6.938/81 e n.º 9.605/98 e art. 225 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 129 da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar, garantindo-lhe o direito à vida (art. 230 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária (art. 3.º da Lei nº 10.741/2003).
CONSIDERANDO que "nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da Lei" (art. 4.º, caput, da Lei n.º 10.741/03);
CONSIDERANDO o teor do relatório encaminhado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Piracuruca/PI
(CREAS), o qual informa que a idosa Raimunda Lira da Silva (79 anos) está vivenciando situação de vulnerabilidade social, vez que o
administrador do seu benefício previdenciário a deixa sem alimentação e cuidados adequados.
CONSIDERANDO que se faz necessário o acompanhamento contínuo do presente caso;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III, da Resolução CNMP n.º 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar possível situação de vulnerabilidade social vivenciada
pela idosa Raimunda Lira da Silva (79 anos), DETERMINANDO, desde já, fulcro no art. 8.º, inciso III, da Resolução 174/2017 do CNMP, as
seguintes diligências:
I) Nomeação de Ayssa Moselle Viana Castro, Assessora de Promotoria de Justiça (Matr. n.º 15762), para secretariar este procedimento.
II) Autue-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo, arquivando-se cópia em pasta própria e afixando-a em local de
costume;
III) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso (CAOPDI), para
conhecimento.
IV) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, encaminhado cópia da presente Portaria;
V) Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume.
VI) Realize-se pesquisa em PJe/Themis sobre eventual ação de alteração de curatela ou de interdição em favor do idoso vulnerável, juntando-se
aos autos termo de compromisso de curatela mais recente;
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VII) Com remessa de cópia integral, solicite-se ao INSS, por sua procuradoria federal especializada, informações sobre benefícios ativos em favor
da anciã, empréstimos averbados, bem como sobre procuradores/representantes e movimentações nos últimos 12(doze) meses;
VIII) Após a juntada das respostas às deliberações retro e identificado o curador ativo da anciã, designe-se audiência em TEAMs, conforme
agenda disponibilizada, notificando-se para participar da mesma representante do CREAS, bem como referido curador ativo.
IX) Cumpridas as diligências nos moldes do Ato PGJ 931/2019, conclusos para deliberações.
Piracuruca (PI), datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI17039
RECOMENDAÇÃO Nº 04.2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Cas- telo do Piauí, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdici- onal do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses so- ciais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, au- toriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destina- tário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que essa Promotoria de Justiça tomou conhecimento de relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil, o qual identificou
áreas localizadas em Castelo do Piauí, sujeitas a risco de enchentes, inundações ou movimento de massas;
CONSIDERANDO que o adensamento dos aglomerados urbanos tende a desencadear a ocupação de áreas de preservação ambiental e a
consequente sujeição a desastres e calamidades naturais, es- pecialmente enchentes, inundações e movimentos de massas;
CONSIDERANDO que as alterações climáticas em função do aquecimento global tem dificultado as possibilidades de previsão de desastres
naturais e, ao mesmo tempo, aumentado sua ocorrência;
CONSIDERANDO que "os desastres representam um motivo de crescente preocupação mundial, pois a vulnerabilidade exacerbada pela
evolução da urbanização sem planejamento; o subdesenvol- vimento; a degradação do meio ambiente; as mudanças climáticas; a concorrência
pelos recursos es- cassos; e o impacto de epidemias pressagiam um futuro de ameaça crescente para a economia mun- dial, a população do
planeta e para o desenvolvimento sustentável";
CONSIDERANDO que a atividade de defesa civil, por se tratar de questão de segurança pública em situações de desastres, é um serviço público
essencial à coletividade;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, compete aos Municí- pios, promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
CONSIDERANDO a necessidade de orientação e preparação dos munícipes para situações de vul- nerabilidade a desastres naturais;
CONSIDERANDO que a ausência de um sistema municipal de defesa civil legalmente instituído e estruturado expõe as comunidades locais a
riscos, uma vez que ficam desprovidas de ações públicas de prevenção, mitigação e preparação a ameaças naturais;
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil- SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de
in- formações e monitoramento de desastres;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º dessa lei, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas
necessárias à redução dos riscos de desastre;
CONSIDERANDO que "a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a ado- ção das medidas preventivas e mitigadoras da
situação de risco" (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/2012);
CONSIDERANDO que compete aos municípios, entre outras atribuições, identificar, mapear e promover a fiscalização de áreas de risco (art. 8º
da Lei nº 12.608/2012);
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de danos à vida e integridade física dos munícipes, decorrentes
da omissão ou retardamento na prática de atos de ofí- cio, ao Prefeito Municipal de Castelo do Piauí, que, à luz do art. 8º da Lei nº 12.608/2012:
expeça ofício ao serviço geológico federal, solicitando as coordenadas geográficas das áreas de risco mapeadas;
identifique e mapeie in loco as áreas de risco de desastres;
promova a fiscalização das áreas de risco de desastre e vede novas ocupações nessas áreas;
verificando a necessidade, declare situação de emergência e estado de calamidade pública;
vistorie edificações e áreas de risco e promova, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco
ou das edificações vulneráveis;
execute a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito local, nos termos da Lei Fede- ral nº 12.608/2012
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
para que não se torne necessária a adoção de medidas judiciais.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Mi- nistério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descum- primento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; e
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário da Justiça.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, 30 de abril de 2021.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
- Promotor de Justiça -

4.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17040
PORTARIA N°. 15-04/2021
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 002274-369/2020, no necessário
Inquérito Civil, com a finalidade de apurar irregularidades quanto a acumulação de cargos, em relação à compatibilidade dos horários funcionais
da servidora, consoante o princípio da eficiência atribuído a administração pública, o que reverbera o seguinte:
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CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Notícia Fato registrada sob o SIMP N°. 002274-369/2020, a partir da Manifestação Nº. 2994/2020, protocolada junto à
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, onde o noticiante relata o seguinte: "A secretaria de saúde do município de Parnaíba, exerce
o cargo de enfermeira no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, sendo assim, descumprindo a dedicação exclusiva, que o cargo requer. E mais
prática nepotismo vez que sua filha assina como procuradora da Saúde do Município de Parnaíba.";
CONSIDERANDO que, em cumprimento aos termos do Despacho inicial, restou oficiada a Diretora Geral do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde HEDA, para manifestação acerca do regime de horas da servidora pública, em respeito ao cumprimento dos horários, efetividade das atividades
desempenhadas, juntando documentação comprobatória do aludido;
CONSIDERANDO que em resposta, a Diretora Geral do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, via Ofício Oficio N.º 95/DGHEDA/2021,
informou que o Diário Oficial do Estado publicou no dia 02 outubro de 2019 a cessão da servidora pública Rejane Maria Mendes Moreira,
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde para a Prefeitura Municipal de Parnaíba, sem ônus ao órgão de origem, por
prazo indeterminado, a partir de 03 de janeiro 2019, conforme portaria do Diário Oficial Documento N°. 3482798;
CONSIDERANDO que a cessão de servidor público é ato através do qual determinado órgão público/pessoa administrativa cede, em caráter
temporário, servidor integrante do seu quadro para atuar em outro órgão público/pessoa administrativa, com o objetivo de cooperação entre as
administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas;
CONSIDERANDO que como todo ato administrativo, os fundamentos que se relacionam à cessão de agentes do quadro de pessoal da
Administração Pública em suas diferentes esferas deverão atender às seguintes diretrizes para que tenha conformação com a Constituição
Federal e demais regras do ordenamento jurídico em vigor:
I) estar prevista e autorizada em lei;
II) revestir-se de interesse público para a sua materialização, o qual deverá ser previamente motivado;
III) ter caráter temporário, de modo a ocorrer por prazo fixo e pré-definido, atendido o princípio da razoabilidade;
IV) envolver apenas servidores ocupantes de cargo ou emprego público de provimento efetivo junto à origem;
V) estar formalizada mediante instrumento jurídico.
CONSIDERANDO o Decreto N.º 15.085, DE 18 De Fevereiro De 2013, que regulamenta a cessão e disposição de servidores públicos e militares
do Estado do Piauí e dá outras providências, dispõe, dentre outras premissas a serem seguidas pelos entes:
"Art. 15. Os pedidos de cessão ou disposição seguirão o seguinte procedimento:
I - O gestor do órgão ou entidade requisitante oficializa o pedido de cessão ao órgão ou entidade de origem do servidor, registrando a
função a ser exercida;
II - o gestor do órgão de origem ou de lotação do servidor, após analisar a solicitação de cessão, apresentará manifestação, demonstrando as
consequências da eventual cessão ou disposição do servidor no desenvolvimento das atividades institucionais do órgão ou entidade de origem e
encaminhará o pedido à Secretaria de Administração do Estado, para fim de registro dos atos de cessão ou disposição;
III - antes de encaminhar o pedido e a manifestação ao Governador do Estado para decisão, a Secretaria de Administração poderá ouvir
o Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, na forma do art. 29, II, da Lei Complementar estadual n. 28, de 9 de junho de 2003, na
redação da Lei Complementar estadual n. 83, de 12 de abril de 2007. § 1º A cessão ou disposição far-se-á mediante ato publicado no
Diário Oficial do Estado. § 2º O servidor a ser cedido ou colocado à disposição deverá aguardar em exercício, em seu local de trabalho,
em qualquer hipótese, a publicação do ato oficial, inclusive quando a cessão se der entre órgãos do Poder Executivo."
CONSIDERANDO que é imperioso destacar que o artigo 116, da Lei Nº. 8.666/93 estabelece que "aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração" (caput),
elencando ainda uma série de informações que devem constar do ajuste celebrado entre as partes;
CONSIDERANDO que cabe ao órgão cedente o ônus probatório do efetivo interesse público na formalização do ato administrativo, conforme bem
leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211:
"O interesse público que justificar a cessão do servidor deve ser explicitado previamente à sua realização em procedimento administrativo
concebido para esse fim, ou mesmo constar do instrumento jurídico que o formalizar, porquanto o motivo constitui pressuposto ou elemento de
todo ato administrativo, ensejando, para além de sua melhor fiscalização, que a "validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu
fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade", em observância à teoria dos motivos determinantes."
CONSIDERANDO que o órgão cedente, qual seja o do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, não apresentou os instrumentos jurídicos
e/ou o plano de trabalho da servidora de formalização legal do afastamento;
CONSIDERANDO que o artigo 185, combinado com o artigo 166, ambos do Código Civil, disciplina que o ato jurídico é nulo, dentre outras
hipóteses, quando: "for ilícito o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; ou quando a lei
taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção".
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, §§ 4º ao 7º, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar a responsabilidade
para reparação de vazamento de esgotos localizados na Avenida José de Moraes Correia, bem como, na Praça dos Redentoristas, Rua Miriam
Rios, Nº. 151, Bairro São Vicente de Paula, ambos no Município de Parnaíba (PI), determinando as seguintes providências:
a) Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
b) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
c) com cópia da presente portaria, oficie-se a Diretora Geral do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, a fim de juntar aos autos o ato de
formalização da cessão da servidora estadual em comento, apresentando o instrumento jurídico com a efetiva demonstração de interesse público
e o cumprimento dos requisitos encapados nos fundamentos acima, consoante legislação vigente, concedendo o prazo de 10 (dez) dias corridos
para resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 30 de abril de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
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Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 16-04/2021
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 002221-369/2020, no necessário
Procedimento Preparatório, com a finalidade apurar notícia acerca de irregularidades no repasse de verbas em programa de auxílio merenda, o
que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato SIMP Nº. 002221-369/2020, na data de 20 de agosto de 2020, com tramitação no âmbito da
1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), tendo por objeto apurar notícia acerca de irregularidades no repasse de verbas em programa de
auxílio merenda;
CONSIDERANDO que o artigo 37, caput, da CARTA MAGNA, 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, nos termos do artigo 6º, da Carta Magna, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição;
CONSIDERANDO que o auxílio merenda escolar se trata de programa de ajuda para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
sendo medida emergencial decorrente da pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, dentre as diligências iniciais, foi determinada a expedição de ofício à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
visando a notificação do noticiante para complementar as informações, especificando qual rede de ensino faz parte, e qual a esfera
governamental pertence o auxílio merenda supracitado, além de outras informações que entender necessárias, para fins de impulsionamento do
feito;
CONSIDERANDO que, em sede de resposta ao Ofício Nº. 905/2020/2221-369/2020-SUPJP, endereçado à Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, foi informada a solicitação de informações ao noticiante, na data de 27 de agosto de 2020, através do e-mail fornecido por este;
CONSIDERANDO que até o presente momento, não houve manifestação da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, quanto à
eventual complementação das informações pelo noticiante;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, restando pendente de novas
diligências por parte da Secretaria Unificada de Promotoria de Parnaíba (PI).
Por fim, diante da pendência de informações/documentos complementares a serem prestados pelo noticiante nos autos, faz-se necessário o
prosseguimento do feito, com determinação de novas diligências.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro
de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar eventual
negativa de atendimento hospitalar através do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, bem como, individualização dos respectivos
responsáveis, determinando as seguintes providências:
1. autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CAODEC, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. com cópia da presente portaria, oficie-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Coordenadora, via e-mail, solicitando
manifestação acerca da eventual apresentação de informações complementares pelo noticiante, em vista do lapso desde a solicitação nos autos
da Notícia de Fato, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 30 de abril de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.4. 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17042
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
18ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 01/2021 - 18ª PJ
A PROCURADORA DE JUSTIÇA, ROSANGELA DE FATIMA LOUREIRO MENDES,no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o disposto na Escala de Plantão do 2º Grau, disponibilizada no Diário Eletrônico do MPPI - Ano IV - nº 618, 20 de abril de
2020.
CONSIDERANDO as férias regulamentares da Procuradora de Justiça titular da 18ª Procuradoria de Justiça, previstas no Anexo I, da Portaria
PGJ/PI nº 2.287/2020, de 09 de dezembro de 2020.
CONSIDERANDO que esta Procuradora subscritora está respondendo pela 18ª Procuradoria de Justiça neste momento, conforme Portaria
PGJ/PI nº 628/2021, de 05 de abril de 2021.
RESOLVE: DESIGNAR os assessores ÂNGELO DE OLIVEIRA LEITE, matrícula nº 15086, e DYEGO DE HOLANDA ANTUNES, matrícula nº
15729, para oficiarem no plantão ministerial de 2º grau no período de 03/05/2021 a 09/05/2021.
Registre-se, Publique-se. Cumpra-se.
Teresina (PI), 30 de abril de 2021.
Rosangela de Fatima Loureiro Mendes
Procuradora de Justiça
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4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI17043
Portaria 035/2021.
SIMP 000029-088.2020
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, 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 a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
a existência da Notícia de Fato nº 046.2020, Protocolo nº 000029.088.2020, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, que tem como fim
verificar a existência de eventuais irregularidades no portal da transparência do Município de Santana do Piauí-PI.
que a Constituição Federal de 1988 no caput do seu artigo 37 institui o Princípio da Publicidade, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)
o caput do artigo 8º da Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. (Lei de Acesso à informação), que versa:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
que a situação merece acompanhamento e fiscalização do Ministério Público por meio de procedimento próprio.
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RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de acompanhar e fiscalizar o portal da transparência do Francisco Santos-PI:
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;
Com cópia integral dos autos, solicite-se ao Município de Santana do Piauí-PI que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente informações sobre as
irregularidades verificadas na certidão de ID: 3307690, bem como sobre as medidas adotadas para saná-las.
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 PA, CARLA DANIELLE MACHADO FONTINELE, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
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, 11 de março de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 001/2021
CORREIÇÃO INTERNA ORDINÁRIA
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de ITAINÓPOLIS/PI, arrimada
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar n.12/93 e do art. 3° da Resolução CNMP n. 23, 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 para propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO a existência de notícias de fato, procedimentos administrativos e inquéritos civis públicos em tramitação na Promotoria de
Justiça de Itainópolis;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o teor do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.º 001/2017, que em seu art. 5º, determina que anualmente, seja realizada correição
interna na Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO a grande quantidade de procedimentos extrajudiciais no acervo da Promotoria de Justiça de Itainópolis, o que demanda maior
tempo para a realização de correição ordinária;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 04 de maio de 2021, às 8:00h, em sala virtual da Promotoria de Justiça Itainópolis/PI no aplicativo Teams, para início
dos trabalhos da CORREIÇÃO INTERNA ORDINÁRIA na referida Promotoria de Justiça, que compreenderá todo o acervo existente na unidade
ministerial até a presente data.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça titular e serão assessorados pelo servidor Lucas Maurílio Oliveira
Machado, desenvolvendo-se de 04 de maio de 2021 a 04 de junho de 2021, no horário de 08:00h às 15:00h, de forma virtual.
Art. 3º. A presente Correição Extraordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de
Justiça, servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata
de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Extraordinária será fixada no átrio da Promotoria de Justiça de Itainópolis, e publicada em diário oficial a
informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de Itainópolis, colhendo relatório de
atos praticados;
II - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificar todas as notícias de fato, procedimentos administrativos investigatórios, inquéritos civis e procedimentos de investigação criminal
em tramitação na Promotoria de Justiça de Itainópolis/PI, elaborando relação nos moldes determinados pela CGMP/PI;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de Itainópolis durante a
correição.
Art. 6º. Cópia dos relatórios, instruída com cópia da relação a que se refere o art. 5º, III, será enviada à Procuradora-Geral de Justiça e à
Corregedora Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Determinar que seja cientificado da presente Correição a Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria Mendes de
Moura e o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como, que seja publicada a presente portaria no
DOMPPI.
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Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Itainópolis-PI, 03 de maio de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Aroeiras do Itaim-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
10.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 3205954). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Aroeiras do Itaim-PI para que,
posteriormente, esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
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Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Aroeiras do Itaim-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAUEIRA-PI17045
DESPACHO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 000122-195/2020
ASSUNTO: Violação de Princípios Administrativos.
Dos autos consta a expedição de ofício à empresa licitada para apresentar justificativa acerca do alegado na exordial, tendo a cita
correspondência solicitado "[...] documentação que ateste a existência da sede no endereço informado no contrato firmado com o município, bem
como apresentar relação de funcionários com os respectivos encargos e capacitação técnica, e em sendo o caso demonstrar por fotografia as
condições do aparato técnico (prédio da sede, maquinário utilizado para a execução de obras, etc.) [...]".
Conforme certidão de fls. retro, a empresa apresentou, tempestivamente, a justificativa solicitada, dispondo das provas necessárias para amparar
o alegado.
O presente procedimento destina-se a buscar informes válidos sobre a real prestação de serviços pela empresa licitada à administração pública
do município de Flores do Piauí-PI, de modo que eventual não cumprimento dos encargos do contrato, ou constatação de superfaturamento de
valores, é passível de ensejar a apuração processual por dano ao erário e improbidade administrativa.
No atual quadro dos autos, torna-se pertinente a busca de provas, pelo que cabe ao município de Flores do Piauí-PI demonstrar que os serviços
contratados foram, devidamente, executados com eficiência e nos termos do contrato aventado, de modo a não lesar os cofres públicos, bem
como a indicar que o vencedor do procedimento licitatório, de fato, prestou serviço mais vantajoso à administração pública.
Nestes termos, DETERMINO a expedição de ofício ao atual gestor do município de Flores do Piauí-PI, solicitando informações acerca da
permanência de vínculo contratual entre a administração e a empresa KELLMA ANGELINA SANTANA - ME, dispondo sobre as obras executadas
e serviços prestados, eventuais adutivos contratuais, e possível rescisão unilateral por inexecução de algum dos serviços contratados.
CUMPRA-SE.
Itaueira-PI, 28 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato (009/2020) - SIMP nº 000173-195/2020.
PORTARIA 016/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Itaueira, no uso das atribuições previstas nos arts. 127,
caput, art.129,IeII2, daConstituiçãoFederal de 1988;
CONSIDERANDO, que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública quantos aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo 37 da CF);
CONSIDERANDO, a atribuição extrajudicial da presente unidade ministerial na tutela coletiva do patrimônio público e da moralidade
administrativa;
CONSIDERANDO, a possível conduta ímproba do interino da serventia extrajudicial de Rio Grande do Piauí-PI, Sr. Jadson Mauro Siqueira
Castro, consistente na omissão de informações, pela não prestação de contas de março a maio do ano de 2019;
CONSIDERANDO, a redação do art. 10, do Provimento 19, de 5/8/2010, que estabelece a obrigatoriedade do interino em prestar contas ao Juiz
diretor do foro, até o dia 15 do mês subsequente ao vencido;
CONSIDERANDO, o provável prejuízo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí-PI, pelo não repasse da receita dos citados meses ao Fundo de
Reaparelhamento e Modernização do TJPI (FERMOJUPI);
CONSIDERANDO, que o investigado foi declarado revel nos autos do Procedimento Administrativo Fiscal 19.0.000061011-11, pelo inércia em
manifestação junto aos citados autos;
CONSIDERANDO, que a Notícia de Fato 009/2020 esgotou o seu prazo inicial de apuração, sem que das diligencias empreendidas se tenha
obtido êxito suficiente;
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CONSIDERANDO, de acordo com o art. Art. 21 da Lei 8.935/94. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro
é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, e políticas públicas, assim como outros
procedimentos não sujeitos a inquérito civil e o procedimento preparatório refere-se ao procedimento formal, prévio ao Inquérito Civil, que visa à
apuração de elementos de identificação dos investigados ou do objeto (artigo 9º da Lei nº 7.347/85 e artigo 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução nº 23/07 CNMP);
RESOLVE instaurar, o presente Procedimento Preparatório com o objetivo de apurar os fatos ora suscitados, devendo, para tanto, promover a
coleta de informações, depoimentos, certidões, e demais diligências indispensáveis à instrução da causa, reunindo elementos para eventual Ação
Judicial, determinando inicialmente:
1- A remessa, através de meio eletrônico, do extrato desta Portaria para publicação;
2- Autuação do Procedimento Preparatório, com registro no livro apropriado;
3- A designação dos servidores Bárbara Conceição Melo Nunes da Silva e Francisco de Assis Carvalho Júnior, assessores de Promotoria de
Justiça, para secretariarem este Procedimento;
Como diligências iniciais determino:
Renovação do expediente de fls. 09, notificando-se o investigado Jádison Mauro Siqueira Castro dos termos do presente procedimento, para
manifestar-se no que lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
Expedição de Ofício à Superintendente do FERMOJUPI para ciência do presente ato.
Após execução das diligências e decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos.
CUMPRA-SE.
Itaueira-PI, 28 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato 009/2020 - SIMP nº 0001173-195/2020
DESPACHO
CONSIDERANDO, vencimento do prazo da Notícia de Fato 009/2020, segundo art. 3º, da Resolução nº 174/2017.
CONSIDERANDO, a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, e políticas públicas, assim como outros
procedimentos não sujeitos a inquérito civil e o procedimento preparatório refere-se ao procedimento formal, prévio ao Inquérito Civil, que visa à
apuração de elementos de identificação dos investigados ou do objeto (artigo 9º da Lei nº 7.347/85 e artigo 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução nº 23/07 CNMP);
Determino a conversão da presente Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Resolução nº 174/17
CNMP, visando dar continuidade à apuração do fato, expedindo-se a respectiva Portaria instauradora e comunicando-se ao CSMP-MPPI acerca
de referida conversão.
Promovam-se os expedientes necessários.
Itaueira-PI, 28 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 003/2021
SIMP Nº 000136-195/2021
PORTARIA Nº 002/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
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 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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
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eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinaissegundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
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social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 (SIMP Nº 00136-195/2021), visando a acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Itaueira/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e o respeito à
ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis,
determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR e BÁRBARA CONCEIÇÃO MELO DA
SILVA NUES, lotados nesta Promotoria de Justiça de Itaueira, para secretariar este procedimento;
b) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e
registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Sejam remetidos ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da
Resolução nº 01/2018: c.1) a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 002/2021 do Procedimento Administrativo nº 003/2021 (SIMP 000136195/2021; c.2) A Recomendação Administrativa de nº 008/2021,, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
d) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca: d.1) da
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 002/2021 do Procedimento Administrativo nº 003/2021 (SIMP 000136-195/2021; d.2) da Recomendação
Administrativas de nº 008/2021, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
e) Encaminhe-se a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 002/2021 do Procedimento Administrativo nº 003/2021 (SIMP 000136-195/2021)
em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
f) Encaminhem-se em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público a
Recomendação Administrativa nº 008/2021;
g) A expedição de ofício encaminhado a Recomendação Administrativa nº 008/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) à Secretário(a)
Municipal de Saúde de Itaueira/PI, para conhecimento e cumprimento.
h) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Itaueira-PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 003/2021
SIMP Nº 000136-195/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 008/2021
Ementa: Recomenda o acompanhamento e a fiscalizar das ações adotadas pelo Município de Itaueira/PI com o objetivo de garantir a imunização
dos públicos-alvos, bem como a execução dos planos nacional, estadual e municipal de vacinação da Covid-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
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CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
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ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde neste período crítico de pandemia, frisando
que a quebra da ordem de prioridade, no cenário de escassez de vacinas, extrapola o âmbito da infração ética e caracteriza um problema
sanitário, já que não há vacinas suficientes para aqueles que estão mais expostos à COVID-19, sem prejuízo de perquirir as responsabilidades na
órbita criminal e da probidade administrativa.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
R E S O L V E:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Itaueira/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para que imediatamente providenciem e acompanhem
a aplicação das doses de vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
I) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Itaueira/PI a executar as respectivas FASES da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à infecção, nos termos do Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II
do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários. Nesta 1ª fase, composta pelos profissionais e trabalhadores da saúde, há que se
observar, com base na Resolução CIB nº01\2021, o que se segue:
intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, seja de 28 dias;
considerando o critério de maior exposição à infecção, a seguinte ordem de prioridade para a vacinação do grupo de trabalhadores de saúde,
nesta etapa:
b.1) equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos prioritários;
b.2) trabalhadores dos serviços de saúde pública e privada tanto de urgência quanto da atenção básica envolvida, diretamente na
atenção\referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19;
b.3) profissionais do LACEN-Piauí, diretamente vinculados aos serviços de diagnóstico da Covid-19;
c) A vacinação seja realizada a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde, previamente elaboradas e encaminhadas pelos
gestores das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco acima detalhadas, seguindo o escalonamento
de definição da vacinação prioritária na Fase correspondente, conforme a ordem decrescente dos critérios a seguir (Adaptável à
estratégia escolhida pelo gestor);
II) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Itaueira/PI, no que toca à transparência da execução da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19, operacionalizar, até o dia 16 de abril de 2021, o seguinte:
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a) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, do
quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada unidade
descentralizada que realizará a vacinação;
b) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, da
relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo ser publicado
qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
c) elaborar, publicar e divulgar o Plano ou a Estratégia do município para a imunização contra a COVID-19, em consonância com os Planos
Nacional e Estadual de Imunização;
d) divulgar, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, em seu site oficial, as principais informações a respeito de sua
operacionalização, em especial quanto ao cronograma, suas fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação;
III) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Itaueira/PI a observar outras disposições:
a) Na observância de descumprimento da ordem de prioridade acima detalhada, de transparência ou outras irregularidades na execução da
vacinação, em unidades públicas ou privadas, sejam as informações encaminhadas imediatamente ao órgão do Ministério Público da Promotoria
de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br; barbaranunes@mppi.mp.br.
Fica o(a) destinatário(a) desta recomendação advertido(a) dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar Promotoria de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br;
barbaranunes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à destinatária.
Publique-se.
Itaueira/PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 004/2021
SIMP Nº 000137-195/2021
PORTARIA Nº 003/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
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 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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
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ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinaissegundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
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o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 (SIMP Nº 00137-195/2021), visando a acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Rio Grande do Piauí/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e
o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais
cabíveis, determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR e BÁRBARA CONCEIÇÃO MELO DA
SILVA NUES, lotados nesta Promotoria de Justiça de Itaueira, para secretariar este procedimento;
b) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e
registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Sejam remetidos ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da
Resolução nº 01/2018: c.1) a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 003/2021 do Procedimento Administrativo nº 004/2021 (SIMP 000137195/2021; c.2) A Recomendação Administrativa de nº 009/2021,, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
d) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca: d.1) da
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 003/2021 do Procedimento Administrativo nº 004/2021 (SIMP 000137-195/2021; d.2) da Recomendação
Administrativas de nº 009/2021, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
e) Encaminhe-se a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 003/2021 do Procedimento Administrativo nº 004/2021 (SIMP 000137-195/2021)
em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
f) Encaminhem-se em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público a
Recomendação Administrativa nº 009/2021;
g) A expedição de ofício encaminhado a Recomendação Administrativa nº 009/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) à Secretário(a)
Municipal de Saúde de Rio Grande do Piauí/PI, para conhecimento e cumprimento.
h) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Itaueira-PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 004/2021
SIMP Nº 000137-195/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 009/2021
Ementa: Recomenda o acompanhamento e a fiscalizar das ações adotadas pelo Município de Rio Grande do Piauí/PI com o objetivo de garantir
a imunização dos públicos-alvos, bem como a execução dos planos nacional, estadual e municipal de vacinação da Covid-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
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de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
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do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde neste período crítico de pandemia, frisando
que a quebra da ordem de prioridade, no cenário de escassez de vacinas, extrapola o âmbito da infração ética e caracteriza um problema
sanitário, já que não há vacinas suficientes para aqueles que estão mais expostos à COVID-19, sem prejuízo de perquirir as responsabilidades na
órbita criminal e da probidade administrativa.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
R E S O L V E:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Rio Grande do Piauí/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para que imediatamente providenciem e acompanhem
a aplicação das doses de vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
I) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Rio Grande do Piauí/PI a executar as respectivas FASES da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à infecção, nos termos do Informe Técnico de Vacinação Contra
Covid-19, Anexo II do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários. Nesta 1ª fase, composta pelos profissionais e trabalhadores da
saúde, há que se observar, com base na Resolução CIB nº01\2021, o que se segue:
intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, seja de 28 dias;
considerando o critério de maior exposição à infecção, a seguinte ordem de prioridade para a vacinação do grupo de trabalhadores de saúde,
nesta etapa:
b.1) equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos prioritários;
b.2) trabalhadores dos serviços de saúde pública e privada tanto de urgência quanto da atenção básica envolvida, diretamente na
atenção\referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19;
b.3) profissionais do LACEN-Piauí, diretamente vinculados aos serviços de diagnóstico da Covid-19;
c) A vacinação seja realizada a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde, previamente elaboradas e encaminhadas pelos
gestores das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco acima detalhadas, seguindo o escalonamento
de definição da vacinação prioritária na Fase correspondente, conforme a ordem decrescente dos critérios a seguir (Adaptável à
estratégia escolhida pelo gestor);
II) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Rio Grande do Piauí/PI, no que toca à transparência da execução da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19, operacionalizar, até o dia 16 de abril de 2021, o seguinte:
a) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, do
quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada unidade
descentralizada que realizará a vacinação;
b) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, da
relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo ser publicado
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qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
c) elaborar, publicar e divulgar o Plano ou a Estratégia do município para a imunização contra a COVID-19, em consonância com os Planos
Nacional e Estadual de Imunização;
d) divulgar, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, em seu site oficial, as principais informações a respeito de sua
operacionalização, em especial quanto ao cronograma, suas fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação;
III) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Rio Grande do Piauí/PI a observar outras disposições:
a) Na observância de descumprimento da ordem de prioridade acima detalhada, de transparência ou outras irregularidades na execução da
vacinação, em unidades públicas ou privadas, sejam as informações encaminhadas imediatamente ao órgão do Ministério Público da Promotoria
de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br; barbaranunes@mppi.mp.br.
Fica o(a) destinatário(a) desta recomendação advertido(a) dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar Promotoria de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br;
barbaranunes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à destinatária.
Publique-se.
Itaueira/PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 005/2021
SIMP Nº 000138-195/2021
PORTARIA Nº 004/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
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 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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
Página 35

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 854 Disponibilização: Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 Publicação: Terça-feira, 4 de Maio de 2021

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinaissegundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
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avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 (SIMP Nº 00138-195/2021), visando a acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Flores do Piauí/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e o
respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais
cabíveis, determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR e BÁRBARA CONCEIÇÃO MELO DA
SILVA NUES, lotados nesta Promotoria de Justiça de Itaueira, para secretariar este procedimento;
b) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e
registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Sejam remetidos ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da
Resolução nº 01/2018: c.1) a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 004/2021 do Procedimento Administrativo nº 005/2021 (SIMP 000138195/2021; c.2) A Recomendação Administrativa de nº 010/2021,, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
d) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca: d.1) da
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 004/2021 do Procedimento Administrativo nº 005/2021 (SIMP 000138-195/2021; d.2) da Recomendação
Administrativas de nº 010/2021, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
e) Encaminhe-se a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 004/2021 do Procedimento Administrativo nº 005/2021 (SIMP 000138-195/2021)
em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
f) Encaminhem-se em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público a
Recomendação Administrativa nº 010/2021;
g) A expedição de ofício encaminhado a Recomendação Administrativa nº 010/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) à Secretário(a)
Municipal de Saúde de Flores do Piauí/PI, para conhecimento e cumprimento.
h) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Itaueira-PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 005/2021
SIMP Nº 000138-195/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 010/2021
Ementa: Recomenda o acompanhamento e a fiscalizar das ações adotadas pelo Município de Flores do Piauí/PI com o objetivo de garantir a
imunização dos públicos-alvos, bem como a execução dos planos nacional, estadual e municipal de vacinação da Covid-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
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(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
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com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde neste período crítico de pandemia, frisando
que a quebra da ordem de prioridade, no cenário de escassez de vacinas, extrapola o âmbito da infração ética e caracteriza um problema
sanitário, já que não há vacinas suficientes para aqueles que estão mais expostos à COVID-19, sem prejuízo de perquirir as responsabilidades na
órbita criminal e da probidade administrativa.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
R E S O L V E:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Flores do Piauí/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para que imediatamente providenciem e acompanhem
a aplicação das doses de vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
I) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Flores do Piauí/PI a executar as respectivas FASES da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à infecção, nos termos do Informe Técnico de Vacinação Contra Covid19, Anexo II do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários. Nesta 1ª fase, composta pelos profissionais e trabalhadores da saúde,
há que se observar, com base na Resolução CIB nº01\2021, o que se segue:
intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, seja de 28 dias;
considerando o critério de maior exposição à infecção, a seguinte ordem de prioridade para a vacinação do grupo de trabalhadores de saúde,
nesta etapa:
b.1) equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos prioritários;
b.2) trabalhadores dos serviços de saúde pública e privada tanto de urgência quanto da atenção básica envolvida, diretamente na
atenção\referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19;
b.3) profissionais do LACEN-Piauí, diretamente vinculados aos serviços de diagnóstico da Covid-19;
c) A vacinação seja realizada a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde, previamente elaboradas e encaminhadas pelos
gestores das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco acima detalhadas, seguindo o escalonamento
de definição da vacinação prioritária na Fase correspondente, conforme a ordem decrescente dos critérios a seguir (Adaptável à
estratégia escolhida pelo gestor);
II) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Flores do Piauí/PI, no que toca à transparência da execução da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Covid-19, operacionalizar, até o dia 16 de abril de 2021, o seguinte:
a) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, do
quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada unidade
descentralizada que realizará a vacinação;
b) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, da
relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo ser publicado
qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
c) elaborar, publicar e divulgar o Plano ou a Estratégia do município para a imunização contra a COVID-19, em consonância com os Planos
Nacional e Estadual de Imunização;
d) divulgar, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, em seu site oficial, as principais informações a respeito de sua
operacionalização, em especial quanto ao cronograma, suas fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação;
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III) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Flores do Piauí/PI a observar outras disposições:
a) Na observância de descumprimento da ordem de prioridade acima detalhada, de transparência ou outras irregularidades na execução da
vacinação, em unidades públicas ou privadas, sejam as informações encaminhadas imediatamente ao órgão do Ministério Público da Promotoria
de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br; barbaranunes@mppi.mp.br.
Fica o(a) destinatário(a) desta recomendação advertido(a) dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar Promotoria de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br;
barbaranunes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à destinatária.
Publique-se.
Itaueira/PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 006/2021
SIMP Nº 000139-195/2021
PORTARIA Nº 005/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
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 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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
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substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinaissegundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
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moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 (SIMP Nº 00139-195/2021), visando a acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Pavussu/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e o respeito
à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis,
determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR e BÁRBARA CONCEIÇÃO MELO DA
SILVA NUES, lotados nesta Promotoria de Justiça de Itaueira, para secretariar este procedimento;
b) Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e
registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Sejam remetidos ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da
Resolução nº 01/2018: c.1) a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 005/2021 do Procedimento Administrativo nº 006/2021 (SIMP 000139195/2021; c.2) A Recomendação Administrativa de nº 010/2021,, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
d) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca: d.1) da
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 005/2021 do Procedimento Administrativo nº 006/2021 (SIMP 000139-195/2021; d.2) da Recomendação
Administrativas de nº 011/2021, devidamente publicadas no Diário Oficial do Ministério Público;
e) Encaminhe-se a presente PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 005/2021 do Procedimento Administrativo nº 006/2021 (SIMP 000139-195/2021)
em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
f) Encaminhem-se em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público a
Recomendação Administrativa nº 011/2021;
g) A expedição de ofício encaminhado a Recomendação Administrativa nº 011/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) à Secretário(a)
Municipal de Saúde de Flores do Piauí/PI, para conhecimento e cumprimento.
h) Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Itaueira-PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
Procedimento Administrativo nº 006/2021
SIMP Nº 000139-195/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 011/2021
Ementa: Recomenda o acompanhamento e a fiscalizar das ações adotadas pelo Município de Pavussu/PI com o objetivo de garantir a
imunização dos públicos-alvos, bem como a execução dos planos nacional, estadual e municipal de vacinação da Covid-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
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de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de
Saúde - SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.[3]
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de 30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição
o número de doses aplicadas, por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda
terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero,
por faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a
distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados
gerais do Brasil, estados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de
evento, por tipo de evento adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas
ao quantitativo de doses das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados
e municípios. Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salientase que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de
saúde. Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número
do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
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risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde neste período crítico de pandemia, frisando
que a quebra da ordem de prioridade, no cenário de escassez de vacinas, extrapola o âmbito da infração ética e caracteriza um problema
sanitário, já que não há vacinas suficientes para aqueles que estão mais expostos à COVID-19, sem prejuízo de perquirir as responsabilidades na
órbita criminal e da probidade administrativa.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
R E S O L V E:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Pavussu/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para que imediatamente providenciem e acompanhem
a aplicação das doses de vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
I) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Pavussu/PI a executar as respectivas FASES da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à infecção, nos termos do Informe Técnico de Vacinação Contra Covid19, Anexo II do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários. Nesta 1ª fase, composta pelos profissionais e trabalhadores da saúde,
há que se observar, com base na Resolução CIB nº01\2021, o que se segue:
intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, seja de 28 dias;
considerando o critério de maior exposição à infecção, a seguinte ordem de prioridade para a vacinação do grupo de trabalhadores de saúde,
nesta etapa:
b.1) equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos prioritários;
b.2) trabalhadores dos serviços de saúde pública e privada tanto de urgência quanto da atenção básica envolvida, diretamente na
atenção\referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19;
b.3) profissionais do LACEN-Piauí, diretamente vinculados aos serviços de diagnóstico da Covid-19;
c) A vacinação seja realizada a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde, previamente elaboradas e encaminhadas pelos
gestores das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco acima detalhadas, seguindo o escalonamento
de definição da vacinação prioritária na Fase correspondente, conforme a ordem decrescente dos critérios a seguir (Adaptável à
estratégia escolhida pelo gestor);
II) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Pavussu/PI, no que toca à transparência da execução da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19, operacionalizar, até o dia 16 de abril de 2021, o seguinte:
a) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, do
quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada unidade
descentralizada que realizará a vacinação;
b) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, da
relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo ser publicado
qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
c) elaborar, publicar e divulgar o Plano ou a Estratégia do município para a imunização contra a COVID-19, em consonância com os Planos
Nacional e Estadual de Imunização;
d) divulgar, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, em seu site oficial, as principais informações a respeito de sua
operacionalização, em especial quanto ao cronograma, suas fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação;
III) RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Pavussu/PI a observar outras disposições:
a) Na observância de descumprimento da ordem de prioridade acima detalhada, de transparência ou outras irregularidades na execução da
vacinação, em unidades públicas ou privadas, sejam as informações encaminhadas imediatamente ao órgão do Ministério Público da Promotoria
de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br; barbaranunes@mppi.mp.br.
Fica o(a) destinatário(a) desta recomendação advertido(a) dos seguintes efeitos dela advindos:
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a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar Promotoria de Justiça de Itaueira pj.itaueira@mppi.mp.br; franciscocarvalho@mppi.mp.br;
barbaranunes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à destinatária.
Publique-se.
Itaueira/PI, 09 de abril de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
[2] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacaocontra-a-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
[3] Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para-acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
DESPACHO
INQUÉRITO CIVIL - 015/2018 - SIMP: 000048-195/2018.
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO MUNICÍPIO.
Vistos...
Analisando os autos, verifica-se a edição de despacho, o qual aponta a situação dos municípios desta Comarca dentro do panorama de
acompanhamento dos autos. Após a referida decisão, e cumprimento dos expedientes determinados, os municípios oficiados permaneceram
silentes acerca das providências intimadas, de modo que se torna cabível reiterar que:
"[...] Dos autos consta a sucessiva remessa de ofícios às unidades administrativas do município sede e termos judiciários da Comarca de
Itaueira-PI, obtendo-se informações relacionadas à formulação dos planos de atendimento socioeducativo nas cidades de Pavussu-PI, Rio
Grande do Piauí-PI e Itaueira-PI. Destaca-se que o município de Rio Grande do Piauí juntou prova da elaboração do plano em análise.
Extrai-se do produto de apuração que mesmo após sequentes diligências a administração do município de Flores do Piauí-PI deixou escoar os
prazos para apresentação de resposta.
A atual condição dos autos viabiliza a expedição de Recomendação aos municípios fiscalizados, como meio de se firmar medidas a curto e médio
prazo de um efetivo atendimento socioeducativo no domínio das municipalidades."
Nestes termos, reitero a determinação de fls. 73/74, para a expedição de competente Recomendação Ministerial à administração municipal dos
municípios de Itaueira-PI, Flores do Piauí-PI e Pavussu-PI, para a adoção das medidas cabíveis no sentido de executar as políticas públicas
relativas ao Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
Itaueira-PI, 13 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 016/2021
REFERENTE - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 015/2018
SIMP: 000048-195/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por seu presentante signatário, com fulcro no artigos 127 e 129, II e III da Constituição
Federal; 26, inciso I, da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual n° 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e,
CONSIDERANDO que, a municipalização do atendimento é diretriz basilar para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, conforme
preconizado no art. 227, §7º c/c art. 204, inciso I, da Constituição Federal e do art. 88, inciso I, do ECA;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.594/2014, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), determinou em seu art.
5º, a obrigação municipal acerca do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, destinado ao atendimento de adolescentes autores de
ato infracional, nos seguintes termos:
SINASE: Art. 5º Compete aos Municípios:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo
respectivo Estado;
II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;
III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;
IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;
V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao
povoamento e à atualização do Sistema; e
VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de
adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida
socioeducativa em meio aberto.
§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais
trata a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou
qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.
§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), bem como outras definidas na legislação municipal.
§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo.
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o direito de convivência familiar e comunitária dos adolescentes autores de ato infracional,
conforme preconizado no art. 100, caput, parágrafo único e inciso IX c/c art. 113, ambos do ECA e no art. 35, inciso IX e artigo 54, incisos IV e V,
do SINASE;
CONSIDERANDO que conforme o art. 7º, § 2º, do SINASE, os municípios têm o dever de elaborar e aprovar o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar data da publicação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo que
foi aprovado pela Resolução nº 160, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e publicado em data de 19 de
novembro de 2013;
CONSIDERANDO que a política socioeducativa municipal para ser formalizada depende da formulação do Plano Municipal de Atendimento
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Socioeducativo, que deve ser de cunho intersetorial e de abrangência decenal (art. 5º, inciso II c/c art. 7º, § 2º c/c art. 22, inciso IV todos do
SINASE);
CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos órgãos e setores da administração responsáveis pelas áreas referenciadas no art. 8º do
SINASE, dentre outras, para o processo de elaboração dos aludidos Planos de Atendimento Socioeducativo;
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes, em
observância aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria, motivo, dentre outros, pelo qual o CNMP editou a
Recomendação nº 26 de 28 de janeiro de 2015, trazendo especificamente, no que tange a presente demanda, que:
Art. 3º Quanto aos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo (PMAS), deverão ser observados especialmente os seguintes requisitos:
I - realização de diagnóstico prévio acerca do número de crianças e adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais no município; do
número de adolescentes em efetivo cumprimento de medidas; das condições em que as medidas socioeducativas em meio aberto vêm sendo
executadas; dos índices de reincidência e suas prováveis causas;
II - formação de comissão intersetorial para a elaboração do PMAS;
III - previsão dos programas e serviços destinados ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto, correspondentes às medidas relacionadas no artigo 112, incisos I a IV e inciso VII, da Lei nº 8.069/1990;
IV - previsão de ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho (artigo 8º,
caput, da Lei nº 12.594/2012);
V - previsão de cofinanciamento do Atendimento Inicial ao adolescente apreendido para apuração de ato infracional, nos termos do artigo 5°,
inciso VI da Lei nº 12.594/2012.
VI - elaboração de Projeto Político Pedagógico da instituição/organização responsável pela execução das medidas socioeducativas, contendo, no
mínimo, os dispositivos previstos no artigo 11, incisos I a VII, da Lei nº 12.594/2012;
VII - destinação no orçamento dos recursos financeiros destinados à socioeducação;
VIII - definição das formas de gestão do sistema socioeducativo;
IX - previsão de ações voltadas à prevenção, à mediação/autocomposição de conflitos, assim como práticas restaurativas, inclusive no âmbito do
Sistema de Ensino;
X - previsão de ações voltadas ao atendimento de egressos das medidas de semiliberdade e internação e ao acompanhamento dos adolescentes
após a extinção da medida;
XI - previsão de ações destinadas à orientação e apoio às famílias dos adolescentes em cumprimento de medida (inclusive as privativas de
liberdade, visando preservar, fortalecer ou resgatar vínculos familiares), assim como dos egressos das medidas de semiliberdade e internação;
XII - destinação de ações ao atendimento especializado de adolescentes com sofrimento ou transtorno mental ou com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas.
XIII - definição dos procedimentos mínimos para organizar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Decenal, assegurando o disposto
no artigo 18, § 2° e artigo 21, da Lei nº 12.594/2012.
RESOLVE, no autos do Inquérito Civil Público nº 015/2018, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93, RECOMENDAR:
ao Prefeito do município Itaueira-PI, apto a deflagrar o processo de elaboração, publicação e instituição do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, em atenção aos dispositivos legais e fundamentos supramencionados, que adote todas as medidas administrativas e legais
acerca do plano municipal em comento, haja vista que o prazo para elaboração do mesmo está expirado, sob pena de incorrer em ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/1992, posta a não observância da ordem legal e pelo atentado
contra os princípios da Administração Pública.
Requisita-se, em dez dias corridos, informação escrita sobre as providências adotadas em face da presente Recomendação (ECA, art. 201§ 5º
e alíneas).
Itaueira-PI, 13 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 017/2021
REFERENTE - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 015/2018
SIMP: 000048-195/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por seu presentante signatário, com fulcro no artigos 127 e 129, II e III da Constituição
Federal; 26, inciso I, da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual n° 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e,
CONSIDERANDO que, a municipalização do atendimento é diretriz basilar para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, conforme
preconizado no art. 227, §7º c/c art. 204, inciso I, da Constituição Federal e do art. 88, inciso I, do ECA;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.594/2014, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), determinou em seu art.
5º, a obrigação municipal acerca do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, destinado ao atendimento de adolescentes autores de
ato infracional, nos seguintes termos:
SINASE: Art. 5º Compete aos Municípios:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo
respectivo Estado;
II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;
III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;
IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;
V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao
povoamento e à atualização do Sistema; e
VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de
adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida
socioeducativa em meio aberto.
§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais
trata a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou
qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.
§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), bem como outras definidas na legislação municipal.
§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo.
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o direito de convivência familiar e comunitária dos adolescentes autores de ato infracional,
conforme preconizado no art. 100, caput, parágrafo único e inciso IX c/c art. 113, ambos do ECA e no art. 35, inciso IX e artigo 54, incisos IV e V,
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do SINASE;
CONSIDERANDO que conforme o art. 7º, § 2º, do SINASE, os municípios têm o dever de elaborar e aprovar o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar data da publicação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo que
foi aprovado pela Resolução nº 160, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e publicado em data de 19 de
novembro de 2013;
CONSIDERANDO que a política socioeducativa municipal para ser formalizada depende da formulação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, que deve ser de cunho intersetorial e de abrangência decenal (art. 5º, inciso II c/c art. 7º, § 2º c/c art. 22, inciso IV todos do
SINASE);
CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos órgãos e setores da administração responsáveis pelas áreas referenciadas no art. 8º do
SINASE, dentre outras, para o processo de elaboração dos aludidos Planos de Atendimento Socioeducativo;
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes, em
observância aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria, motivo, dentre outros, pelo qual o CNMP editou a
Recomendação nº 26 de 28 de janeiro de 2015, trazendo especificamente, no que tange a presente demanda, que:
Art. 3º Quanto aos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo (PMAS), deverão ser observados especialmente os seguintes requisitos:
I - realização de diagnóstico prévio acerca do número de crianças e adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais no município; do
número de adolescentes em efetivo cumprimento de medidas; das condições em que as medidas socioeducativas em meio aberto vêm sendo
executadas; dos índices de reincidência e suas prováveis causas;
II - formação de comissão intersetorial para a elaboração do PMAS;
III - previsão dos programas e serviços destinados ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto, correspondentes às medidas relacionadas no artigo 112, incisos I a IV e inciso VII, da Lei nº 8.069/1990;
IV - previsão de ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho (artigo 8º,
caput, da Lei nº 12.594/2012);
V - previsão de cofinanciamento do Atendimento Inicial ao adolescente apreendido para apuração de ato infracional, nos termos do artigo 5°,
inciso VI da Lei nº 12.594/2012.
VI - elaboração de Projeto Político Pedagógico da instituição/organização responsável pela execução das medidas socioeducativas, contendo, no
mínimo, os dispositivos previstos no artigo 11, incisos I a VII, da Lei nº 12.594/2012;
VII - destinação no orçamento dos recursos financeiros destinados à socioeducação;
VIII - definição das formas de gestão do sistema socioeducativo;
IX - previsão de ações voltadas à prevenção, à mediação/autocomposição de conflitos, assim como práticas restaurativas, inclusive no âmbito do
Sistema de Ensino;
X - previsão de ações voltadas ao atendimento de egressos das medidas de semiliberdade e internação e ao acompanhamento dos adolescentes
após a extinção da medida;
XI - previsão de ações destinadas à orientação e apoio às famílias dos adolescentes em cumprimento de medida (inclusive as privativas de
liberdade, visando preservar, fortalecer ou resgatar vínculos familiares), assim como dos egressos das medidas de semiliberdade e internação;
XII - destinação de ações ao atendimento especializado de adolescentes com sofrimento ou transtorno mental ou com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas.
XIII - definição dos procedimentos mínimos para organizar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Decenal, assegurando o disposto
no artigo 18, § 2° e artigo 21, da Lei nº 12.594/2012.
RESOLVE, no autos do Inquérito Civil Público nº 015/2018, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93, RECOMENDAR:
ao Prefeito do município Flores do Piauí-PI, apto a deflagrar o processo de elaboração, publicação e instituição do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo, em atenção aos dispositivos legais e fundamentos supramencionados, que adote todas as medidas
administrativas e legais acerca do plano municipal em comento, haja vista que o prazo para elaboração do mesmo está expirado, sob pena
de incorrer em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/1992, posta a não observância da ordem
legal e pelo atentado contra os princípios da Administração Pública.
Requisita-se, em dez dias corridos, informação escrita sobre as providências adotadas em face da presente Recomendação (ECA, art. 201§ 5º
e alíneas).
Itaueira-PI, 13 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 018/2021
REFERENTE - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 015/2018
SIMP: 000048-195/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por seu presentante signatário, com fulcro no artigos 127 e 129, II e III da Constituição
Federal; 26, inciso I, da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual n° 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e,
CONSIDERANDO que, a municipalização do atendimento é diretriz basilar para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, conforme
preconizado no art. 227, §7º c/c art. 204, inciso I, da Constituição Federal e do art. 88, inciso I, do ECA;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.594/2014, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), determinou em seu art.
5º, a obrigação municipal acerca do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, destinado ao atendimento de adolescentes autores de
ato infracional, nos seguintes termos:
SINASE: Art. 5º Compete aos Municípios:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo
respectivo Estado;
II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;
III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;
IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;
V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao
povoamento e à atualização do Sistema; e
VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de
adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida
socioeducativa em meio aberto.
§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais
trata a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou
qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.
§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), bem como outras definidas na legislação municipal.
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§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo.
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o direito de convivência familiar e comunitária dos adolescentes autores de ato infracional,
conforme preconizado no art. 100, caput, parágrafo único e inciso IX c/c art. 113, ambos do ECA e no art. 35, inciso IX e artigo 54, incisos IV e V,
do SINASE;
CONSIDERANDO que conforme o art. 7º, § 2º, do SINASE, os municípios têm o dever de elaborar e aprovar o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar data da publicação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo que
foi aprovado pela Resolução nº 160, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e publicado em data de 19 de
novembro de 2013;
CONSIDERANDO que a política socioeducativa municipal para ser formalizada depende da formulação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, que deve ser de cunho intersetorial e de abrangência decenal (art. 5º, inciso II c/c art. 7º, § 2º c/c art. 22, inciso IV todos do
SINASE);
CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos órgãos e setores da administração responsáveis pelas áreas referenciadas no art. 8º do
SINASE, dentre outras, para o processo de elaboração dos aludidos Planos de Atendimento Socioeducativo;
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes, em
observância aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria, motivo, dentre outros, pelo qual o CNMP editou a
Recomendação nº 26 de 28 de janeiro de 2015, trazendo especificamente, no que tange a presente demanda, que:
Art. 3º Quanto aos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo (PMAS), deverão ser observados especialmente os seguintes requisitos:
I - realização de diagnóstico prévio acerca do número de crianças e adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais no município; do
número de adolescentes em efetivo cumprimento de medidas; das condições em que as medidas socioeducativas em meio aberto vêm sendo
executadas; dos índices de reincidência e suas prováveis causas;
II - formação de comissão intersetorial para a elaboração do PMAS;
III - previsão dos programas e serviços destinados ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto, correspondentes às medidas relacionadas no artigo 112, incisos I a IV e inciso VII, da Lei nº 8.069/1990;
IV - previsão de ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho (artigo 8º,
caput, da Lei nº 12.594/2012);
V - previsão de cofinanciamento do Atendimento Inicial ao adolescente apreendido para apuração de ato infracional, nos termos do artigo 5°,
inciso VI da Lei nº 12.594/2012.
VI - elaboração de Projeto Político Pedagógico da instituição/organização responsável pela execução das medidas socioeducativas, contendo, no
mínimo, os dispositivos previstos no artigo 11, incisos I a VII, da Lei nº 12.594/2012;
VII - destinação no orçamento dos recursos financeiros destinados à socioeducação;
VIII - definição das formas de gestão do sistema socioeducativo;
IX - previsão de ações voltadas à prevenção, à mediação/autocomposição de conflitos, assim como práticas restaurativas, inclusive no âmbito do
Sistema de Ensino;
X - previsão de ações voltadas ao atendimento de egressos das medidas de semiliberdade e internação e ao acompanhamento dos adolescentes
após a extinção da medida;
XI - previsão de ações destinadas à orientação e apoio às famílias dos adolescentes em cumprimento de medida (inclusive as privativas de
liberdade, visando preservar, fortalecer ou resgatar vínculos familiares), assim como dos egressos das medidas de semiliberdade e internação;
XII - destinação de ações ao atendimento especializado de adolescentes com sofrimento ou transtorno mental ou com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas.
XIII - definição dos procedimentos mínimos para organizar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Decenal, assegurando o disposto
no artigo 18, § 2° e artigo 21, da Lei nº 12.594/2012.
RESOLVE, no autos do Inquérito Civil Público nº 015/2018, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93, RECOMENDAR:
ao Prefeito do município Pavussu-PI, apto a deflagrar o processo de elaboração, publicação e instituição do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo, em atenção aos dispositivos legais e fundamentos supramencionados, que adote todas as medidas administrativas e legais
acerca do plano municipal em comento, haja vista que o prazo para elaboração do mesmo está expirado, sob pena de incorrer em ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/1992, posta a não observância da ordem legal e pelo atentado
contra os princípios da Administração Pública.
Requisita-se, em dez dias corridos, informação escrita sobre as providências adotadas em face da presente Recomendação (ECA, art. 201§ 5º
e alíneas).
Itaueira-PI, 13 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 010/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021
Itaueira-PI, lavrado em 23 de abril de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Itaueira-PI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, inciso I e artigo 27 e
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93, pelos arts. 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº
12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta
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internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e nº 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que os municípios devem guardar obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que a LDB determina, nos seus arts. 24, inciso I e 31, inciso II, que a carga horária mínima anual para a educação infantil e
para os ensinos fundamental e médio será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho
educacional e escolar e que tais requisitos são, em regra, cumulativos e correspondem a um direito dos alunos, na medida em que contribuem
para a garantia do "padrão mínimo de qualidade" previsto no inciso VII do art. 206 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.040/2020 dispensou os estabelecimentos de
educação básica, em caráter excepcional, dada as necessidades de aplicação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID- 19, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, e arts. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90,
incumbindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e ao adolescente.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no município de Itaueira-PI, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
A nomeação dos servidores Francisco de Assis Carvalho Júnior e Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes, assessores de Promotoria de Justiça,
para secretariarem o presente procedimento administrativo;
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Oficiar à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Itaueira-PI para participar de reunião
(presencial ou online) para prestarem esclarecimentos sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais;
A expedição de ofício encaminhado a recomendação administrativa nº 09/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) ao(à) Secretário(a)
Municipal de Educação de Itaueira/PI, para conhecimento e cumprimento, anexando o Ofício n° 62/2021/CAODEC/MPPI, de 08 de março de
2021;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 016/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
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indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO os prejuízos decorrentes da ausência de educação presencial e a necessidade de fiscalização permanente acerca da
qualidade de ensino e garantia dos princípios democráticos da organização escolar, mediante a constituição de diagnóstico situacional acerca
dos impactos ocasionados pela pandemia.
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Itaueira, em observância ao
Decreto Estadual nº 19.429/2021 que autoriza o retorno de todas as atividades escolares presenciais, que:
I. A obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro
de 2021;
II. Adotem todas as providências cabíveis para retomada das atividades escolares presenciais, conforme definido pela rede de ensino, atendido o
princípio democrático da educação, dada consonância de ajustes com colegiados e comunidade escolar, em parceria com órgãos da saúde e
assistência social, bem como, garantam a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão, a fim de cumprirem, fielmente, toda e
qualquer política sanitária, no que se refere às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, informando e garantindo prontamente a
execução de providências que venham a ser determinadas, conforme descritas abaixo:
1. PLANEJAMENTO:
a) Aspectos estruturais e operacionais
Elaboração de plano de ação específico, por uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos da Secretaria de Saúde, Assistência Social,
Conselhos de Educação e de Saúde e comitês de enfrentamento da crise, para retomada das atividades presenciais, principalmente quanto a
data do retorno dos alunos às escolas;
Estabeleçam formas de registros de ocorrências diárias, divulguem a fim de imprimir confiança e segurança às famílias acerca do controle
sanitário e efetividade da aprendizagem;
Instalem comitês de enfrentamento de riscos nas unidades escolares, com canal direto de comunicação com equipe multidisciplinar, a fim de
facilitar as tomadas de decisão e impor celeridades às ações de contingência quando necessárias;
Estabeleçam fluxo de comunicação entre os órgãos da administração direta, contemplando urgência, necessidades de investimento, gerando
relatórios para fins de responsabilização dos agentes envolvidos em caso de punibilidade;
Façam toda e qualquer aquisição de equipamentos e materiais necessários, respeitada as normas legais vigentes, com antecedência significativa
ao retorno das atividades presenciais;
Instituam e adotem fluxo específico para a aquisição, recebimento, preparo e fornecimento de alimentação escolar, construído pelo nutricionista
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responsável técnico da rede, considerando as orientações sanitárias relacionadas a prevenção a COVID-19;
Constem no fluxo de tramitação dos produtos e manipulação da alimentação escolar a identificação e vinculação dos agentes e colaboradores
que tiveram contato com os produtos a fim de estabelecerem rede de controle sanitário acerca da situação e probabilidade de contágio por meio
dos alimentos, identificando prováveis focos de contágio;
Realizem todas as ações de formação, sistematização e adequação com antecedência significativa ao retorno das atividades presenciais;
Instalem lavatórios nos pátios das unidades escolares, em quantidade suficiente para atender ao número de alunos e profissionais e
disponibilizem sabonete líquido e toalhas descartáveis regularmente, em vasilhame apropriado;
Instalem lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e
dispensadores com álcool em gel em pontos de maior circulação (recepção, corredores e refeitório);
Providenciem tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de álcool gel na entrada de
todas as escolas para os alunos;
Organizem a estrutura operacional da escola para que os alunos mantenham uma distância de 1,5 m² entre eles e demais pessoas na instituição;
Reorganizem o transporte escolar, para tanto, podem otimizar os turnos escolares, novos espaços para alocação de turmas, outras formas de
atendimento, veículos, etc;
Definam um espaço específico para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de
contaminação.
b) Aspectos Humanos
Averíguem quais profissionais e alunos são do grupo de risco e não podem retornar às atividades presenciais e organizem para que os mesmos
atuem em atividades remotas;
Autorizem o afastamento do ambiente escolar de integrante do corpo discente, docente e demais servidores, que tenha mais de 60 (sessenta)
anos, que seja portador de doenças crônicas ou que esteja grávida;
Reestruturem a lotação das escolas e secretarias, considerando a prioridade no afastamento do grupo de risco das atividades presenciais,
definindo claramente as novas atribuições, ouvindo o profissional e fornecendo-lhe condições de trabalho;
Otimizem o aproveitamento de profissionais conforme a capacidade técnica dos mesmos, e requeiram junto à administração, a contratação de
professores, se for necessário, para cobrir as atividades dos docentes do grupo de risco;
Priorizem o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o
encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados;
Realizem capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos
alunos e ao público em geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade afim de cada equipe, com orientações
sobre o manejo adequado das situações. Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além da capacitação, o
fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços;
Formem equipes de limpeza com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização das superfícies e de locais como corrimões,
maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos;
Disponibilizem quantitativo suficiente de servidores para limpeza e higienização, preparo da alimentação escolar, acompanhamento e fiscalização
das medidas sanitárias, a fim de não sobrecarregar os servidores em atuação;
Disponibilizem equipe de servidores específicos para o monitoramento das ações sanitárias, cabendo a estes assegurar a efetivação das ações,
acompanhamento, monitoramento e emissão de relatórios, bem como, fluxos e registros de saúde;
Disponibilizem equipes multidisciplinares compostas por assistente social, psicólogo (Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019), enfermeiro
(profissional capacitado para avaliar sintomas e classificar riscos e nutricionista, por meio de ato administrativo, atribuindo-as o monitoramento,
apoio e orientações às unidades escolares da rede;
Instituam, com a participação da equipe escolar, matriz de atribuições contemplando todos os servidores da unidade escolar, definindo
responsabilidades específicas detalhadamente, descentralizando funções, definindo rotinas e evidenciando os fluxos construídos conjuntamente;
Atentem para as condições psicológicas, econômicas e socioemocionais dos profissionais, alunos e famílias. Para tanto, é de suma importância a
presença dos profissionais de assistência social e psicologia, estarem juntos à ocasião do planejamento da retomada, monitoramento do
processo e intervenção por meio de projetos relevantes;
Assegurem assistência adequada aos alunos carentes, quanto ao fornecimento de máscaras, toalhas de tecido, garrafas de água e calçados para
serem utilizados no ambiente escolar.
c) Aspectos pedagógicos
Priorizem sempre a identificação de condições de aprendizagem aliadas à segurança sanitária de alunos e profissionais;
Procedam com sondagem/diagnóstico da aprendizagem dos alunos logo que retornem do período de isolamento social, a fim de direcionar o
trabalho pedagógico;
Elaborem plano de ensino, com base no diagnóstico de aprendizagem e currículo mínimo estipulado, em conformidade com o Parecer 05/2020
CNE/CEB;
Definam critérios, instrumentos e registros da avaliação das atividades remotas adotadas para cômputo da carga horária mínima, bem como,
programa claro de recuperação e intervenção com prioridade extrema de aprendizagem, divulgando amplamente para famílias;
Respeitem a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva diante da necessidade de períodos de
recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou trasladado para outras datas, de forma que a quantidade de horas diárias não poderá ser
superior à capacidade de concentração e aprendizagem dos alunos;
Considerem o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para construção de proposta pedagógica para o período de
pandemia e retomada das atividades presenciais;
Considerem os aspectos legais, o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para readequação do calendário escolar;
Considerem as orientações do Sistema de Ensino ao qual encontra-se vinculada a rede para a readequação da oferta das atividades escolares;
Definam critérios de frequência escolar, registros de avaliação da aprendizagem e orientações para registros de atividades não presenciais,
quando for o caso;
Definam proposta pedagógica específica, períodos de atendimento, atividades presenciais e não presenciais, em caso de serem adotadas para
fins de cumprimento da carga horária letiva mínima, bem como estratégias de ensino, modalidades, metodologias, entre outros, a fim de facilitar a
execução e esclarecer para a comunidade escolar;
Exijam que as unidades escolares encaminhem as propostas pedagógicas ao Conselho de Educação responsável para apreciação;
Definam, prioritariamente com a participação de professores e famílias, o currículo mínimo a ser explorado com base na BNCC e Diretrizes
curriculares do Estado do Piauí, sem desconsiderar o currículo em movimento da escola, comunidade e cenário atual;
Adotem as medidas necessárias para manutenção do padrão mínimo de qualidade do serviço educacional, tanto nas atividades pedagógicas
desenvolvidas por meio de tecnologias, quanto nas atividades presenciais, adequando o processo de avaliação da aprendizagem;
Assegurem regime domiciliar de ensino para alunos que testarem positivo, estejam enquadrados como suspeitos ou que sejam do grupo de risco;
Reorganizem as atividades físicas e coletivas, atentando para o distanciamento mínimo permitido; substituam práticas esportivas coletivas;
Determinem às Unidades Escolares da Rede Pública e Particular de Ensino que promovam a orientação dos estudantes quanto às medidas
preventivas em relação à propagação do coronavírus;
Cancelem todos os eventos e atividades extracurriculares que importem aglomeração de pessoas, dentro e fora do ambiente escolar;
Promovam campanhas de orientação, conscientização e acerca da importância da participação das famílias para o enfrentamento da crise
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sanitária;
Incorporem as decisões e alterações aprovadas ao Projeto Político Pedagógico das escolas, garantida a ampla participação da comunidade
escolar.
2. MONITORAMENTO
Realizem a aferição da temperatura em todo o público que frequentar a escola, no momento da entrada à dependência escolar, com
TERMÔMETRO SEM CONTATO FÍSICO, sendo impedido o ingresso de todos que apresentarem temperatura corporal superior à 37,8, devendo
a escola substituir a aula presencial por atividades alternativas;
Realizem busca ativa e monitoramento das faltas diárias de alunos e profissionais, dando atenção para casos relativos à doença, sintomas do
COVID-19, informando à Secretaria de Saúde;
Comuniquem a existência de casos confirmados de COVID-19 às autoridades de saúde do município, em alunos, professores e demais
colaboradores, imediatamente à tomada de conhecimento;
Disponibilizem material de higienização adequado à rede pública de ensino, tais como sabão líquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para
o sabão líquido), toalhas de papel e lixeira com tampa com acionamento por pedal para o descarte de lixo;
Disponibilizem álcool gel 70% em todos os espaços físicos do estabelecimento educacional;
Higienizem as dependências da instituição três vezes ao dia, em intervalos do atendimento dos turnos de aula, com água sanitária diluída em 1
colher de sopa por litro de água, pulverizando em todos os ambientes, antes da chegada das pessoas; realizem a limpeza e desinfecção diária,
das superfícies das salas de aula, dos banheiros, demais espaços da escola, maçanetas das portas, mobiliário e equipamentos após o uso;
Promovam e fiscalizem o uso obrigatório de máscara por todas as pessoas na unidade escolar;
Promovam a troca da máscara a cada três horas e, para tanto, todos terão de levar máscara adicional ou a escola deverá fornecer para os que
não possuem;
Recomendem aos alunos e profissionais para que, na medida do possível, levem calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de sala
de aula;
Recomendem aos alunos, professores e funcionários para que, na medida do possível, levem sua própria toalha de mão, de pano, para uso na
escola;
Mantenham nas suas portas principais tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de
álcool gel na entrada de todas as escolas para que os alunos, trabalhadores, pais, visitantes e professores higienizem as mãos quando entrarem
e saírem da escola;
Não permitam o compartilhamento de copos/vasilhas entre alunos e colaboradores, e realizar a devida lavagem e desinfecção diária;
Impeçam o uso de bebedouro coletivo onde haja o uso de recipiente individual para coleta de água, estimulando o uso de bebedouros tipo "bica"
e a utilização de garrafas de água individuais;
Separem por turmas e turnos os alunos para atendimento no refeitório durante o oferecimento da merenda escolar, de modo a evitar
aglomeração de pessoas, mantido o distanciamento e reduzindo o número de cadeiras. Para melhor organização, deve ser identificado o local de
cada aluno no refeitório;
Orientem toda equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e procedimentos em caso de suspeição de contaminação;
Promovam o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da COVID-19, orientando-a e a seus familiares,
a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública. Nesse caso, seu retorno à unidade escolar estará condicionado à
apresentação de laudo médico;
Procedam comunicação obrigatória à autoridade sanitária local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado de contaminação na escola;
Adotem espaços abertos para realização de reuniões com equipe e comunidade escolar, quando indispensável, mantendo o distanciamento
necessário. Priorizem, sempre que possível, reuniões por meios remotos;
Suspendam imediatamente as aulas em escolas que apresentarem foco da doença;
Acionem a Secretaria de Saúde sempre que situações fugirem ao conhecimento técnico da equipe escolar;
Retornem gradativamente, optando pela testagem em uma escola específica, avaliando as dificuldades e problemas encontrados para terem
condições e tempo de corrigirem antes de ampliar o atendimento e a fim de agravar as situações;
Divulguem amplamente boletins diários da situação do funcionamento das escolas;
Mantenham rotinas de aeração nos ambientes fechados, tentando manter portas e janelas, preferencialmente, abertos;
Observem constantemente, a redução do número de estudantes por veículo de transporte escolar, bem como, providenciem a desinfecção diária
dos ônibus escolares, mantendo atestado e informações em local visível ao público.
3. DEMOCRACIA E TRANSPARÊNCIA
Garantam a participação da comunidade escolar em toda discussão para adoção de medidas, registrem e divulguem com amplitude;
Divulguem amplamente todas as ações realizadas em prol do restabelecimento das atividades escolares;
Disponibilizem canais de comunicação para comunidade manter contato com as escolas (inclusive divulguem contato de atendimento telefônico);
Disponibilizem canal de comunicação e atendimento para alunos durante realização de atividades remotas, com orientações pedagógicas;
Afixem a presente recomendação em local visível do estabelecimento de ensino, dando-se ciência à comunidade escolar.
Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no prazo máximo de 20 dias úteis, informações sobre as medidas
adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 011/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021
Itaueira-PI, lavrado em 23 de abril de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Itaueira-PI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, inciso I e artigo 27 e
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93, pelos arts. 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº
12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
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cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e nº 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que os municípios devem guardar obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que a LDB determina, nos seus arts. 24, inciso I e 31, inciso II, que a carga horária mínima anual para a educação infantil e
para os ensinos fundamental e médio será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho
educacional e escolar e que tais requisitos são, em regra, cumulativos e correspondem a um direito dos alunos, na medida em que contribuem
para a garantia do "padrão mínimo de qualidade" previsto no inciso VII do art. 206 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.040/2020 dispensou os estabelecimentos de
educação básica, em caráter excepcional, dada as necessidades de aplicação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID- 19, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, e arts. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90,
incumbindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e ao adolescente.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no município de Rio Grande do Piauí-PI, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
A nomeação dos servidores Francisco de Assis Carvalho Júnior e Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes, assessores de Promotoria de Justiça,
para secretariarem o presente procedimento administrativo;
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Oficiar à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Rio Grande do Piauí-PI para
participar de reunião (presencial ou online) na data 06/05/2021, a fim de discutir as condições de retomada das atividades escolares presenciais
ou Oficiar à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Rio Grande do Piauí-PI para
prestar esclarecimentos sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais;
A expedição de ofício encaminhado a recomendação administrativa nº 09/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) ao(à) Secretário(a)
Municipal de Educação de Itaueira/PI, para conhecimento e cumprimento, anexando o Ofício n° 62/2021/CAODEC/MPPI, de 08 de março de
2021;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí;
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Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 017/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO os prejuízos decorrentes da ausência de educação presencial e a necessidade de fiscalização permanente acerca da
qualidade de ensino e garantia dos princípios democráticos da organização escolar, mediante a constituição de diagnóstico situacional acerca
dos impactos ocasionados pela pandemia.
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Rio Grande do Piauí - PI, em
observância ao Decreto Estadual nº 19.429/2021 que autoriza o retorno de todas as atividades escolares presenciais, que:
I. A obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro
de 2021;
II. Adotem todas as providências cabíveis para retomada das atividades escolares presenciais, conforme definido pela rede de ensino, atendido o
princípio democrático da educação, dada consonância de ajustes com colegiados e comunidade escolar, em parceria com órgãos da saúde e
assistência social, bem como, garantam a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão, a fim de cumprirem, fielmente, toda e
qualquer política sanitária, no que se refere às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, informando e garantindo prontamente a
execução de providências que venham a ser determinadas, conforme descritas abaixo:
1. PLANEJAMENTO:
a) Aspectos estruturais e operacionais
Elaboração de plano de ação específico, por uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos da Secretaria de Saúde, Assistência Social,
Conselhos de Educação e de Saúde e comitês de enfrentamento da crise, para retomada das atividades presenciais, principalmente quanto a
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data do retorno dos alunos às escolas;
Estabeleçam formas de registros de ocorrências diárias, divulguem a fim de imprimir confiança e segurança às famílias acerca do controle
sanitário e efetividade da aprendizagem;
Instalem comitês de enfrentamento de riscos nas unidades escolares, com canal direto de comunicação com equipe multidisciplinar, a fim de
facilitar as tomadas de decisão e impor celeridades às ações de contingência quando necessárias;
Estabeleçam fluxo de comunicação entre os órgãos da administração direta, contemplando urgência, necessidades de investimento, gerando
relatórios para fins de responsabilização dos agentes envolvidos em caso de punibilidade;
Façam toda e qualquer aquisição de equipamentos e materiais necessários, respeitada as normas legais vigentes, com antecedência significativa
ao retorno das atividades presenciais;
Instituam e adotem fluxo específico para a aquisição, recebimento, preparo e fornecimento de alimentação escolar, construído pelo nutricionista
responsável técnico da rede, considerando as orientações sanitárias relacionadas a prevenção a COVID-19;
Constem no fluxo de tramitação dos produtos e manipulação da alimentação escolar a identificação e vinculação dos agentes e colaboradores
que tiveram contato com os produtos a fim de estabelecerem rede de controle sanitário acerca da situação e probabilidade de contágio por meio
dos alimentos, identificando prováveis focos de contágio;
Realizem todas as ações de formação, sistematização e adequação com antecedência significativa ao retorno das atividades presenciais;
Instalem lavatórios nos pátios das unidades escolares, em quantidade suficiente para atender ao número de alunos e profissionais e
disponibilizem sabonete líquido e toalhas descartáveis regularmente, em vasilhame apropriado;
Instalem lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e
dispensadores com álcool em gel em pontos de maior circulação (recepção, corredores e refeitório);
Providenciem tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de álcool gel na entrada de
todas as escolas para os alunos;
Organizem a estrutura operacional da escola para que os alunos mantenham uma distância de 1,5 m² entre eles e demais pessoas na instituição;
Reorganizem o transporte escolar, para tanto, podem otimizar os turnos escolares, novos espaços para alocação de turmas, outras formas de
atendimento, veículos, etc;
Definam um espaço específico para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de
contaminação.
b) Aspectos Humanos
Averíguem quais profissionais e alunos são do grupo de risco e não podem retornar às atividades presenciais e organizem para que os mesmos
atuem em atividades remotas;
Autorizem o afastamento do ambiente escolar de integrante do corpo discente, docente e demais servidores, que tenha mais de 60 (sessenta)
anos, que seja portador de doenças crônicas ou que esteja grávida;
Reestruturem a lotação das escolas e secretarias, considerando a prioridade no afastamento do grupo de risco das atividades presenciais,
definindo claramente as novas atribuições, ouvindo o profissional e fornecendo-lhe condições de trabalho;
Otimizem o aproveitamento de profissionais conforme a capacidade técnica dos mesmos, e requeiram junto à administração, a contratação de
professores, se for necessário, para cobrir as atividades dos docentes do grupo de risco;
Priorizem o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o
encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados;
Realizem capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos
alunos e ao público em geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade afim de cada equipe, com orientações
sobre o manejo adequado das situações. Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além da capacitação, o
fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços;
Formem equipes de limpeza com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização das superfícies e de locais como corrimões,
maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos;
Disponibilizem quantitativo suficiente de servidores para limpeza e higienização, preparo da alimentação escolar, acompanhamento e fiscalização
das medidas sanitárias, a fim de não sobrecarregar os servidores em atuação;
Disponibilizem equipe de servidores específicos para o monitoramento das ações sanitárias, cabendo a estes assegurar a efetivação das ações,
acompanhamento, monitoramento e emissão de relatórios, bem como, fluxos e registros de saúde;
Disponibilizem equipes multidisciplinares compostas por assistente social, psicólogo (Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019), enfermeiro
(profissional capacitado para avaliar sintomas e classificar riscos e nutricionista, por meio de ato administrativo, atribuindo-as o monitoramento,
apoio e orientações às unidades escolares da rede;
Instituam, com a participação da equipe escolar, matriz de atribuições contemplando todos os servidores da unidade escolar, definindo
responsabilidades específicas detalhadamente, descentralizando funções, definindo rotinas e evidenciando os fluxos construídos conjuntamente;
Atentem para as condições psicológicas, econômicas e socioemocionais dos profissionais, alunos e famílias. Para tanto, é de suma importância a
presença dos profissionais de assistência social e psicologia, estarem juntos à ocasião do planejamento da retomada, monitoramento do
processo e intervenção por meio de projetos relevantes;
Assegurem assistência adequada aos alunos carentes, quanto ao fornecimento de máscaras, toalhas de tecido, garrafas de água e calçados para
serem utilizados no ambiente escolar.
c) Aspectos pedagógicos
Priorizem sempre a identificação de condições de aprendizagem aliadas à segurança sanitária de alunos e profissionais;
Procedam com sondagem/diagnóstico da aprendizagem dos alunos logo que retornem do período de isolamento social, a fim de direcionar o
trabalho pedagógico;
Elaborem plano de ensino, com base no diagnóstico de aprendizagem e currículo mínimo estipulado, em conformidade com o Parecer 05/2020
CNE/CEB;
Definam critérios, instrumentos e registros da avaliação das atividades remotas adotadas para cômputo da carga horária mínima, bem como,
programa claro de recuperação e intervenção com prioridade extrema de aprendizagem, divulgando amplamente para famílias;
Respeitem a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva diante da necessidade de períodos de
recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou trasladado para outras datas, de forma que a quantidade de horas diárias não poderá ser
superior à capacidade de concentração e aprendizagem dos alunos;
Considerem o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para construção de proposta pedagógica para o período de
pandemia e retomada das atividades presenciais;
Considerem os aspectos legais, o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para readequação do calendário escolar;
Considerem as orientações do Sistema de Ensino ao qual encontra-se vinculada a rede para a readequação da oferta das atividades escolares;
Definam critérios de frequência escolar, registros de avaliação da aprendizagem e orientações para registros de atividades não presenciais,
quando for o caso;
Definam proposta pedagógica específica, períodos de atendimento, atividades presenciais e não presenciais, em caso de serem adotadas para
fins de cumprimento da carga horária letiva mínima, bem como estratégias de ensino, modalidades, metodologias, entre outros, a fim de facilitar a
execução e esclarecer para a comunidade escolar;
Exijam que as unidades escolares encaminhem as propostas pedagógicas ao Conselho de Educação responsável para apreciação;
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Definam, prioritariamente com a participação de professores e famílias, o currículo mínimo a ser explorado com base na BNCC e Diretrizes
curriculares do Estado do Piauí, sem desconsiderar o currículo em movimento da escola, comunidade e cenário atual;
Adotem as medidas necessárias para manutenção do padrão mínimo de qualidade do serviço educacional, tanto nas atividades pedagógicas
desenvolvidas por meio de tecnologias, quanto nas atividades presenciais, adequando o processo de avaliação da aprendizagem;
Assegurem regime domiciliar de ensino para alunos que testarem positivo, estejam enquadrados como suspeitos ou que sejam do grupo de risco;
Reorganizem as atividades físicas e coletivas, atentando para o distanciamento mínimo permitido; substituam práticas esportivas coletivas;
Determinem às Unidades Escolares da Rede Pública e Particular de Ensino que promovam a orientação dos estudantes quanto às medidas
preventivas em relação à propagação do coronavírus;
Cancelem todos os eventos e atividades extracurriculares que importem aglomeração de pessoas, dentro e fora do ambiente escolar;
Promovam campanhas de orientação, conscientização e acerca da importância da participação das famílias para o enfrentamento da crise
sanitária;
Incorporem as decisões e alterações aprovadas ao Projeto Político Pedagógico das escolas, garantida a ampla participação da comunidade
escolar.
2. MONITORAMENTO
Realizem a aferição da temperatura em todo o público que frequentar a escola, no momento da entrada à dependência escolar, com
TERMÔMETRO SEM CONTATO FÍSICO, sendo impedido o ingresso de todos que apresentarem temperatura corporal superior à 37,8, devendo
a escola substituir a aula presencial por atividades alternativas;
Realizem busca ativa e monitoramento das faltas diárias de alunos e profissionais, dando atenção para casos relativos à doença, sintomas do
COVID-19, informando à Secretaria de Saúde;
Comuniquem a existência de casos confirmados de COVID-19 às autoridades de saúde do município, em alunos, professores e demais
colaboradores, imediatamente à tomada de conhecimento;
Disponibilizem material de higienização adequado à rede pública de ensino, tais como sabão líquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para
o sabão líquido), toalhas de papel e lixeira com tampa com acionamento por pedal para o descarte de lixo;
Disponibilizem álcool gel 70% em todos os espaços físicos do estabelecimento educacional;
Higienizem as dependências da instituição três vezes ao dia, em intervalos do atendimento dos turnos de aula, com água sanitária diluída em 1
colher de sopa por litro de água, pulverizando em todos os ambientes, antes da chegada das pessoas; realizem a limpeza e desinfecção diária,
das superfícies das salas de aula, dos banheiros, demais espaços da escola, maçanetas das portas, mobiliário e equipamentos após o uso;
Promovam e fiscalizem o uso obrigatório de máscara por todas as pessoas na unidade escolar;
Promovam a troca da máscara a cada três horas e, para tanto, todos terão de levar máscara adicional ou a escola deverá fornecer para os que
não possuem;
Recomendem aos alunos e profissionais para que, na medida do possível, levem calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de sala
de aula;
Recomendem aos alunos, professores e funcionários para que, na medida do possível, levem sua própria toalha de mão, de pano, para uso na
escola;
Mantenham nas suas portas principais tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de
álcool gel na entrada de todas as escolas para que os alunos, trabalhadores, pais, visitantes e professores higienizem as mãos quando entrarem
e saírem da escola;
Não permitam o compartilhamento de copos/vasilhas entre alunos e colaboradores, e realizar a devida lavagem e desinfecção diária;
Impeçam o uso de bebedouro coletivo onde haja o uso de recipiente individual para coleta de água, estimulando o uso de bebedouros tipo "bica"
e a utilização de garrafas de água individuais;
Separem por turmas e turnos os alunos para atendimento no refeitório durante o oferecimento da merenda escolar, de modo a evitar
aglomeração de pessoas, mantido o distanciamento e reduzindo o número de cadeiras. Para melhor organização, deve ser identificado o local de
cada aluno no refeitório;
Orientem toda equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e procedimentos em caso de suspeição de contaminação;
Promovam o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da COVID-19, orientando-a e a seus familiares,
a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública. Nesse caso, seu retorno à unidade escolar estará condicionado à
apresentação de laudo médico;
Procedam comunicação obrigatória à autoridade sanitária local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado de contaminação na escola;
Adotem espaços abertos para realização de reuniões com equipe e comunidade escolar, quando indispensável, mantendo o distanciamento
necessário. Priorizem, sempre que possível, reuniões por meios remotos;
Suspendam imediatamente as aulas em escolas que apresentarem foco da doença;
Acionem a Secretaria de Saúde sempre que situações fugirem ao conhecimento técnico da equipe escolar;
Retornem gradativamente, optando pela testagem em uma escola específica, avaliando as dificuldades e problemas encontrados para terem
condições e tempo de corrigirem antes de ampliar o atendimento e a fim de agravar as situações;
Divulguem amplamente boletins diários da situação do funcionamento das escolas;
Mantenham rotinas de aeração nos ambientes fechados, tentando manter portas e janelas, preferencialmente, abertos;
Observem constantemente, a redução do número de estudantes por veículo de transporte escolar, bem como, providenciem a desinfecção diária
dos ônibus escolares, mantendo atestado e informações em local visível ao público.
3. DEMOCRACIA E TRANSPARÊNCIA
Garantam a participação da comunidade escolar em toda discussão para adoção de medidas, registrem e divulguem com amplitude;
Divulguem amplamente todas as ações realizadas em prol do restabelecimento das atividades escolares;
Disponibilizem canais de comunicação para comunidade manter contato com as escolas (inclusive divulguem contato de atendimento telefônico);
Disponibilizem canal de comunicação e atendimento para alunos durante realização de atividades remotas, com orientações pedagógicas;
Afixem a presente recomendação em local visível do estabelecimento de ensino, dando-se ciência à comunidade escolar.
Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no prazo máximo de 20 dias úteis, informações sobre as medidas
adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 012/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021
Itaueira-PI, lavrado em 23 de abril de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Itaueira-PI, no
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uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, inciso I e artigo 27 e
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93, pelos arts. 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº
12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e nº 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que os municípios devem guardar obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que a LDB determina, nos seus arts. 24, inciso I e 31, inciso II, que a carga horária mínima anual para a educação infantil e
para os ensinos fundamental e médio será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho
educacional e escolar e que tais requisitos são, em regra, cumulativos e correspondem a um direito dos alunos, na medida em que contribuem
para a garantia do "padrão mínimo de qualidade" previsto no inciso VII do art. 206 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.040/2020 dispensou os estabelecimentos de
educação básica, em caráter excepcional, dada as necessidades de aplicação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID- 19, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, e arts. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90,
incumbindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e ao adolescente.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no município de Flores do Piauí-PI, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
A nomeação dos servidores Francisco de Assis Carvalho Júnior e Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes, assessores de Promotoria de Justiça,
para secretariarem o presente procedimento administrativo;
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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Oficiar à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Flores do Piauí-PI para participar de
reunião (presencial ou online) na data 07/05/2021, a fim de discutir as condições de retomada das atividades escolares presenciais ou Oficiar à
Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Flores do Piauí-PI para prestar
esclarecimentos sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais;
A expedição de ofício encaminhado a recomendação administrativa nº 09/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) ao(à) Secretário(a)
Municipal de Educação de Itaueira/PI, para conhecimento e cumprimento, anexando o Ofício n° 62/2021/CAODEC/MPPI, de 08 de março de
2021;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 019/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO os prejuízos decorrentes da ausência de educação presencial e a necessidade de fiscalização permanente acerca da
qualidade de ensino e garantia dos princípios democráticos da organização escolar, mediante a constituição de diagnóstico situacional acerca
dos impactos ocasionados pela pandemia.
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Pavussu - PI, em observância
ao Decreto Estadual nº 19.429/2021 que autoriza o retorno de todas as atividades escolares presenciais, que:
I. A obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro
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de 2021;
II. Adotem todas as providências cabíveis para retomada das atividades escolares presenciais, conforme definido pela rede de ensino, atendido o
princípio democrático da educação, dada consonância de ajustes com colegiados e comunidade escolar, em parceria com órgãos da saúde e
assistência social, bem como, garantam a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão, a fim de cumprirem, fielmente, toda e
qualquer política sanitária, no que se refere às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, informando e garantindo prontamente a
execução de providências que venham a ser determinadas, conforme descritas abaixo:
1. PLANEJAMENTO:
a) Aspectos estruturais e operacionais
Elaboração de plano de ação específico, por uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos da Secretaria de Saúde, Assistência Social,
Conselhos de Educação e de Saúde e comitês de enfrentamento da crise, para retomada das atividades presenciais, principalmente quanto a
data do retorno dos alunos às escolas;
Estabeleçam formas de registros de ocorrências diárias, divulguem a fim de imprimir confiança e segurança às famílias acerca do controle
sanitário e efetividade da aprendizagem;
Instalem comitês de enfrentamento de riscos nas unidades escolares, com canal direto de comunicação com equipe multidisciplinar, a fim de
facilitar as tomadas de decisão e impor celeridades às ações de contingência quando necessárias;
Estabeleçam fluxo de comunicação entre os órgãos da administração direta, contemplando urgência, necessidades de investimento, gerando
relatórios para fins de responsabilização dos agentes envolvidos em caso de punibilidade;
Façam toda e qualquer aquisição de equipamentos e materiais necessários, respeitada as normas legais vigentes, com antecedência significativa
ao retorno das atividades presenciais;
Instituam e adotem fluxo específico para a aquisição, recebimento, preparo e fornecimento de alimentação escolar, construído pelo nutricionista
responsável técnico da rede, considerando as orientações sanitárias relacionadas a prevenção a COVID-19;
Constem no fluxo de tramitação dos produtos e manipulação da alimentação escolar a identificação e vinculação dos agentes e colaboradores
que tiveram contato com os produtos a fim de estabelecerem rede de controle sanitário acerca da situação e probabilidade de contágio por meio
dos alimentos, identificando prováveis focos de contágio;
Realizem todas as ações de formação, sistematização e adequação com antecedência significativa ao retorno das atividades presenciais;
Instalem lavatórios nos pátios das unidades escolares, em quantidade suficiente para atender ao número de alunos e profissionais e
disponibilizem sabonete líquido e toalhas descartáveis regularmente, em vasilhame apropriado;
Instalem lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e
dispensadores com álcool em gel em pontos de maior circulação (recepção, corredores e refeitório);
Providenciem tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de álcool gel na entrada de
todas as escolas para os alunos;
Organizem a estrutura operacional da escola para que os alunos mantenham uma distância de 1,5 m² entre eles e demais pessoas na instituição;
Reorganizem o transporte escolar, para tanto, podem otimizar os turnos escolares, novos espaços para alocação de turmas, outras formas de
atendimento, veículos, etc;
Definam um espaço específico para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de
contaminação.
b) Aspectos Humanos
Averíguem quais profissionais e alunos são do grupo de risco e não podem retornar às atividades presenciais e organizem para que os mesmos
atuem em atividades remotas;
Autorizem o afastamento do ambiente escolar de integrante do corpo discente, docente e demais servidores, que tenha mais de 60 (sessenta)
anos, que seja portador de doenças crônicas ou que esteja grávida;
Reestruturem a lotação das escolas e secretarias, considerando a prioridade no afastamento do grupo de risco das atividades presenciais,
definindo claramente as novas atribuições, ouvindo o profissional e fornecendo-lhe condições de trabalho;
Otimizem o aproveitamento de profissionais conforme a capacidade técnica dos mesmos, e requeiram junto à administração, a contratação de
professores, se for necessário, para cobrir as atividades dos docentes do grupo de risco;
Priorizem o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o
encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados;
Realizem capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos
alunos e ao público em geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade afim de cada equipe, com orientações
sobre o manejo adequado das situações. Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além da capacitação, o
fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços;
Formem equipes de limpeza com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização das superfícies e de locais como corrimões,
maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos;
Disponibilizem quantitativo suficiente de servidores para limpeza e higienização, preparo da alimentação escolar, acompanhamento e fiscalização
das medidas sanitárias, a fim de não sobrecarregar os servidores em atuação;
Disponibilizem equipe de servidores específicos para o monitoramento das ações sanitárias, cabendo a estes assegurar a efetivação das ações,
acompanhamento, monitoramento e emissão de relatórios, bem como, fluxos e registros de saúde;
Disponibilizem equipes multidisciplinares compostas por assistente social, psicólogo (Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019), enfermeiro
(profissional capacitado para avaliar sintomas e classificar riscos e nutricionista, por meio de ato administrativo, atribuindo-as o monitoramento,
apoio e orientações às unidades escolares da rede;
Instituam, com a participação da equipe escolar, matriz de atribuições contemplando todos os servidores da unidade escolar, definindo
responsabilidades específicas detalhadamente, descentralizando funções, definindo rotinas e evidenciando os fluxos construídos conjuntamente;
Atentem para as condições psicológicas, econômicas e socioemocionais dos profissionais, alunos e famílias. Para tanto, é de suma importância a
presença dos profissionais de assistência social e psicologia, estarem juntos à ocasião do planejamento da retomada, monitoramento do
processo e intervenção por meio de projetos relevantes;
Assegurem assistência adequada aos alunos carentes, quanto ao fornecimento de máscaras, toalhas de tecido, garrafas de água e calçados para
serem utilizados no ambiente escolar.
c) Aspectos pedagógicos
Priorizem sempre a identificação de condições de aprendizagem aliadas à segurança sanitária de alunos e profissionais;
Procedam com sondagem/diagnóstico da aprendizagem dos alunos logo que retornem do período de isolamento social, a fim de direcionar o
trabalho pedagógico;
Elaborem plano de ensino, com base no diagnóstico de aprendizagem e currículo mínimo estipulado, em conformidade com o Parecer 05/2020
CNE/CEB;
Definam critérios, instrumentos e registros da avaliação das atividades remotas adotadas para cômputo da carga horária mínima, bem como,
programa claro de recuperação e intervenção com prioridade extrema de aprendizagem, divulgando amplamente para famílias;
Respeitem a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva diante da necessidade de períodos de
recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou trasladado para outras datas, de forma que a quantidade de horas diárias não poderá ser
superior à capacidade de concentração e aprendizagem dos alunos;
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Considerem o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para construção de proposta pedagógica para o período de
pandemia e retomada das atividades presenciais;
Considerem os aspectos legais, o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para readequação do calendário escolar;
Considerem as orientações do Sistema de Ensino ao qual encontra-se vinculada a rede para a readequação da oferta das atividades escolares;
Definam critérios de frequência escolar, registros de avaliação da aprendizagem e orientações para registros de atividades não presenciais,
quando for o caso;
Definam proposta pedagógica específica, períodos de atendimento, atividades presenciais e não presenciais, em caso de serem adotadas para
fins de cumprimento da carga horária letiva mínima, bem como estratégias de ensino, modalidades, metodologias, entre outros, a fim de facilitar a
execução e esclarecer para a comunidade escolar;
Exijam que as unidades escolares encaminhem as propostas pedagógicas ao Conselho de Educação responsável para apreciação;
Definam, prioritariamente com a participação de professores e famílias, o currículo mínimo a ser explorado com base na BNCC e Diretrizes
curriculares do Estado do Piauí, sem desconsiderar o currículo em movimento da escola, comunidade e cenário atual;
Adotem as medidas necessárias para manutenção do padrão mínimo de qualidade do serviço educacional, tanto nas atividades pedagógicas
desenvolvidas por meio de tecnologias, quanto nas atividades presenciais, adequando o processo de avaliação da aprendizagem;
Assegurem regime domiciliar de ensino para alunos que testarem positivo, estejam enquadrados como suspeitos ou que sejam do grupo de risco;
Reorganizem as atividades físicas e coletivas, atentando para o distanciamento mínimo permitido; substituam práticas esportivas coletivas;
Determinem às Unidades Escolares da Rede Pública e Particular de Ensino que promovam a orientação dos estudantes quanto às medidas
preventivas em relação à propagação do coronavírus;
Cancelem todos os eventos e atividades extracurriculares que importem aglomeração de pessoas, dentro e fora do ambiente escolar;
Promovam campanhas de orientação, conscientização e acerca da importância da participação das famílias para o enfrentamento da crise
sanitária;
Incorporem as decisões e alterações aprovadas ao Projeto Político Pedagógico das escolas, garantida a ampla participação da comunidade
escolar.
2. MONITORAMENTO
Realizem a aferição da temperatura em todo o público que frequentar a escola, no momento da entrada à dependência escolar, com
TERMÔMETRO SEM CONTATO FÍSICO, sendo impedido o ingresso de todos que apresentarem temperatura corporal superior à 37,8, devendo
a escola substituir a aula presencial por atividades alternativas;
Realizem busca ativa e monitoramento das faltas diárias de alunos e profissionais, dando atenção para casos relativos à doença, sintomas do
COVID-19, informando à Secretaria de Saúde;
Comuniquem a existência de casos confirmados de COVID-19 às autoridades de saúde do município, em alunos, professores e demais
colaboradores, imediatamente à tomada de conhecimento;
Disponibilizem material de higienização adequado à rede pública de ensino, tais como sabão líquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para
o sabão líquido), toalhas de papel e lixeira com tampa com acionamento por pedal para o descarte de lixo;
Disponibilizem álcool gel 70% em todos os espaços físicos do estabelecimento educacional;
Higienizem as dependências da instituição três vezes ao dia, em intervalos do atendimento dos turnos de aula, com água sanitária diluída em 1
colher de sopa por litro de água, pulverizando em todos os ambientes, antes da chegada das pessoas; realizem a limpeza e desinfecção diária,
das superfícies das salas de aula, dos banheiros, demais espaços da escola, maçanetas das portas, mobiliário e equipamentos após o uso;
Promovam e fiscalizem o uso obrigatório de máscara por todas as pessoas na unidade escolar;
Promovam a troca da máscara a cada três horas e, para tanto, todos terão de levar máscara adicional ou a escola deverá fornecer para os que
não possuem;
Recomendem aos alunos e profissionais para que, na medida do possível, levem calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de sala
de aula;
Recomendem aos alunos, professores e funcionários para que, na medida do possível, levem sua própria toalha de mão, de pano, para uso na
escola;
Mantenham nas suas portas principais tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de
álcool gel na entrada de todas as escolas para que os alunos, trabalhadores, pais, visitantes e professores higienizem as mãos quando entrarem
e saírem da escola;
Não permitam o compartilhamento de copos/vasilhas entre alunos e colaboradores, e realizar a devida lavagem e desinfecção diária;
Impeçam o uso de bebedouro coletivo onde haja o uso de recipiente individual para coleta de água, estimulando o uso de bebedouros tipo "bica"
e a utilização de garrafas de água individuais;
Separem por turmas e turnos os alunos para atendimento no refeitório durante o oferecimento da merenda escolar, de modo a evitar
aglomeração de pessoas, mantido o distanciamento e reduzindo o número de cadeiras. Para melhor organização, deve ser identificado o local de
cada aluno no refeitório;
Orientem toda equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e procedimentos em caso de suspeição de contaminação;
Promovam o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da COVID-19, orientando-a e a seus familiares,
a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública. Nesse caso, seu retorno à unidade escolar estará condicionado à
apresentação de laudo médico;
Procedam comunicação obrigatória à autoridade sanitária local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado de contaminação na escola;
Adotem espaços abertos para realização de reuniões com equipe e comunidade escolar, quando indispensável, mantendo o distanciamento
necessário. Priorizem, sempre que possível, reuniões por meios remotos;
Suspendam imediatamente as aulas em escolas que apresentarem foco da doença;
Acionem a Secretaria de Saúde sempre que situações fugirem ao conhecimento técnico da equipe escolar;
Retornem gradativamente, optando pela testagem em uma escola específica, avaliando as dificuldades e problemas encontrados para terem
condições e tempo de corrigirem antes de ampliar o atendimento e a fim de agravar as situações;
Divulguem amplamente boletins diários da situação do funcionamento das escolas;
Mantenham rotinas de aeração nos ambientes fechados, tentando manter portas e janelas, preferencialmente, abertos;
Observem constantemente, a redução do número de estudantes por veículo de transporte escolar, bem como, providenciem a desinfecção diária
dos ônibus escolares, mantendo atestado e informações em local visível ao público.
3. DEMOCRACIA E TRANSPARÊNCIA
Garantam a participação da comunidade escolar em toda discussão para adoção de medidas, registrem e divulguem com amplitude;
Divulguem amplamente todas as ações realizadas em prol do restabelecimento das atividades escolares;
Disponibilizem canais de comunicação para comunidade manter contato com as escolas (inclusive divulguem contato de atendimento telefônico);
Disponibilizem canal de comunicação e atendimento para alunos durante realização de atividades remotas, com orientações pedagógicas;
Afixem a presente recomendação em local visível do estabelecimento de ensino, dando-se ciência à comunidade escolar.
Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no prazo máximo de 20 dias úteis, informações sobre as medidas
adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
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administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 013/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021
Itaueira-PI, lavrado em 23 de abril de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Itaueira-PI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, inciso I e artigo 27 e
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93, pelos arts. 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº
12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e nº 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que os municípios devem guardar obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que a LDB determina, nos seus arts. 24, inciso I e 31, inciso II, que a carga horária mínima anual para a educação infantil e
para os ensinos fundamental e médio será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho
educacional e escolar e que tais requisitos são, em regra, cumulativos e correspondem a um direito dos alunos, na medida em que contribuem
para a garantia do "padrão mínimo de qualidade" previsto no inciso VII do art. 206 da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.040/2020 dispensou os estabelecimentos de
educação básica, em caráter excepcional, dada as necessidades de aplicação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID- 19, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, e arts. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90,
incumbindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e ao adolescente.
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RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais no município de Pavussu-PI, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
A nomeação dos servidores Francisco de Assis Carvalho Júnior e Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes, assessores de Promotoria de Justiça,
para secretariarem o presente procedimento administrativo;
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Oficiar à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Pavussu-PI para participar de
reunião (presencial ou online) na data 07/05/2021, a fim de discutir as condições de retomada das atividades escolares presenciais ou Oficiar à
Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, e o Conselho Municipal de Educação de Pavussu-PI para prestar esclarecimentos
sobre o processo de retomada gradual das atividades escolares presenciais;
A expedição de ofício encaminhado a recomendação administrativa nº 09/2021 (devidamente publicada no DOEMPI) ao(à) Secretário(a)
Municipal de Educação de Itaueira/PI, para conhecimento e cumprimento, anexando o Ofício n° 62/2021/CAODEC/MPPI, de 08 de março de
2021;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 019/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 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 educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual nº 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I
e 2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual nº 18.966 de 30.04.2020, que
prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.116/2020, de 22 de julho de 2020, que autorizou, dentre outras medidas, a retomada das atividades
educacionais em 22 de setembro de 2020; assim como os Decretos Estaduais nº 19.219/2020 e 19.229/2020 que aprovaram o protocolo
específico com medidas de prevenção ao contágio da COVID - 19, relativo ao setor da Educação, e o retorno presencial das aulas para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e pré - Enem, além das turmas de ensino superior, com ressalvas, na referida data;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou, dentre outras medidas, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021 e a
consequente retomada de todas as atividades escolares, de forma presencial;
CONSIDERANDO que a educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e fundamental,
razão pela qual, a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária;
CONSIDERANDO que embora as medidas de enfrentamento da epidemia devam guardar fundamento em "evidências científicas" e que a análise
sobre as informações estratégicas em saúde" - devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da saúde
pública - §1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, pondera-se no cenário atual a ausência de justificativas que guardem fundamento em evidência
científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em
detrimento de outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e ao direito à educação;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento estratégico das
ações administrativas a serem adotadas pelo Estado, abrangendo as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições
socioeconômicas, desigualdades de acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de
ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir transparência e previsibilidade ao
processo, que deverá ser devidamente normatizado;
CONSIDERANDO que o plano de retomada deverá contemplar não apenas as atividades presenciais, mas também as atividades remotas, por
qualquer meio, que se mantiverem necessárias durante o processo, consideradas as especificidades do território, a diversidade socioeconômica
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das famílias e as desigualdades de acesso de alunos e professores;
CONSIDERANDO que constitui direito dos alunos e das famílias a opção pelo não retorno ao ambiente escolar, expressamente manifestado,
deve ser assegurado o ensino especial domiciliar (remoto), nos termos do art. 32, § 4º da Lei nº 9394/96, não sendo possível registro de
infrequência nessas hipóteses;
CONSIDERANDO os prejuízos decorrentes da ausência de educação presencial e a necessidade de fiscalização permanente acerca da
qualidade de ensino e garantia dos princípios democráticos da organização escolar, mediante a constituição de diagnóstico situacional acerca
dos impactos ocasionados pela pandemia.
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Pavussu - PI, em observância
ao Decreto Estadual nº 19.429/2021 que autoriza o retorno de todas as atividades escolares presenciais, que:
I. A obediência ao Protocolo Específico nº 001/2021 relativo ao Setor da Educação, aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro
de 2021;
II. Adotem todas as providências cabíveis para retomada das atividades escolares presenciais, conforme definido pela rede de ensino, atendido o
princípio democrático da educação, dada consonância de ajustes com colegiados e comunidade escolar, em parceria com órgãos da saúde e
assistência social, bem como, garantam a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão, a fim de cumprirem, fielmente, toda e
qualquer política sanitária, no que se refere às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, informando e garantindo prontamente a
execução de providências que venham a ser determinadas, conforme descritas abaixo:
1. PLANEJAMENTO:
a) Aspectos estruturais e operacionais
Elaboração de plano de ação específico, por uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos da Secretaria de Saúde, Assistência Social,
Conselhos de Educação e de Saúde e comitês de enfrentamento da crise, para retomada das atividades presenciais, principalmente quanto a
data do retorno dos alunos às escolas;
Estabeleçam formas de registros de ocorrências diárias, divulguem a fim de imprimir confiança e segurança às famílias acerca do controle
sanitário e efetividade da aprendizagem;
Instalem comitês de enfrentamento de riscos nas unidades escolares, com canal direto de comunicação com equipe multidisciplinar, a fim de
facilitar as tomadas de decisão e impor celeridades às ações de contingência quando necessárias;
Estabeleçam fluxo de comunicação entre os órgãos da administração direta, contemplando urgência, necessidades de investimento, gerando
relatórios para fins de responsabilização dos agentes envolvidos em caso de punibilidade;
Façam toda e qualquer aquisição de equipamentos e materiais necessários, respeitada as normas legais vigentes, com antecedência significativa
ao retorno das atividades presenciais;
Instituam e adotem fluxo específico para a aquisição, recebimento, preparo e fornecimento de alimentação escolar, construído pelo nutricionista
responsável técnico da rede, considerando as orientações sanitárias relacionadas a prevenção a COVID-19;
Constem no fluxo de tramitação dos produtos e manipulação da alimentação escolar a identificação e vinculação dos agentes e colaboradores
que tiveram contato com os produtos a fim de estabelecerem rede de controle sanitário acerca da situação e probabilidade de contágio por meio
dos alimentos, identificando prováveis focos de contágio;
Realizem todas as ações de formação, sistematização e adequação com antecedência significativa ao retorno das atividades presenciais;
Instalem lavatórios nos pátios das unidades escolares, em quantidade suficiente para atender ao número de alunos e profissionais e
disponibilizem sabonete líquido e toalhas descartáveis regularmente, em vasilhame apropriado;
Instalem lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e
dispensadores com álcool em gel em pontos de maior circulação (recepção, corredores e refeitório);
Providenciem tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de álcool gel na entrada de
todas as escolas para os alunos;
Organizem a estrutura operacional da escola para que os alunos mantenham uma distância de 1,5 m² entre eles e demais pessoas na instituição;
Reorganizem o transporte escolar, para tanto, podem otimizar os turnos escolares, novos espaços para alocação de turmas, outras formas de
atendimento, veículos, etc;
Definam um espaço específico para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de
contaminação.
b) Aspectos Humanos
Averíguem quais profissionais e alunos são do grupo de risco e não podem retornar às atividades presenciais e organizem para que os mesmos
atuem em atividades remotas;
Autorizem o afastamento do ambiente escolar de integrante do corpo discente, docente e demais servidores, que tenha mais de 60 (sessenta)
anos, que seja portador de doenças crônicas ou que esteja grávida;
Reestruturem a lotação das escolas e secretarias, considerando a prioridade no afastamento do grupo de risco das atividades presenciais,
definindo claramente as novas atribuições, ouvindo o profissional e fornecendo-lhe condições de trabalho;
Otimizem o aproveitamento de profissionais conforme a capacidade técnica dos mesmos, e requeiram junto à administração, a contratação de
professores, se for necessário, para cobrir as atividades dos docentes do grupo de risco;
Priorizem o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o
encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados;
Realizem capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos
alunos e ao público em geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade afim de cada equipe, com orientações
sobre o manejo adequado das situações. Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além da capacitação, o
fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços;
Formem equipes de limpeza com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização das superfícies e de locais como corrimões,
maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos;
Disponibilizem quantitativo suficiente de servidores para limpeza e higienização, preparo da alimentação escolar, acompanhamento e fiscalização
das medidas sanitárias, a fim de não sobrecarregar os servidores em atuação;
Disponibilizem equipe de servidores específicos para o monitoramento das ações sanitárias, cabendo a estes assegurar a efetivação das ações,
acompanhamento, monitoramento e emissão de relatórios, bem como, fluxos e registros de saúde;
Disponibilizem equipes multidisciplinares compostas por assistente social, psicólogo (Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019), enfermeiro
(profissional capacitado para avaliar sintomas e classificar riscos e nutricionista, por meio de ato administrativo, atribuindo-as o monitoramento,
apoio e orientações às unidades escolares da rede;
Instituam, com a participação da equipe escolar, matriz de atribuições contemplando todos os servidores da unidade escolar, definindo
responsabilidades específicas detalhadamente, descentralizando funções, definindo rotinas e evidenciando os fluxos construídos conjuntamente;
Atentem para as condições psicológicas, econômicas e socioemocionais dos profissionais, alunos e famílias. Para tanto, é de suma importância a
presença dos profissionais de assistência social e psicologia, estarem juntos à ocasião do planejamento da retomada, monitoramento do
processo e intervenção por meio de projetos relevantes;
Assegurem assistência adequada aos alunos carentes, quanto ao fornecimento de máscaras, toalhas de tecido, garrafas de água e calçados para
serem utilizados no ambiente escolar.
c) Aspectos pedagógicos
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Priorizem sempre a identificação de condições de aprendizagem aliadas à segurança sanitária de alunos e profissionais;
Procedam com sondagem/diagnóstico da aprendizagem dos alunos logo que retornem do período de isolamento social, a fim de direcionar o
trabalho pedagógico;
Elaborem plano de ensino, com base no diagnóstico de aprendizagem e currículo mínimo estipulado, em conformidade com o Parecer 05/2020
CNE/CEB;
Definam critérios, instrumentos e registros da avaliação das atividades remotas adotadas para cômputo da carga horária mínima, bem como,
programa claro de recuperação e intervenção com prioridade extrema de aprendizagem, divulgando amplamente para famílias;
Respeitem a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva diante da necessidade de períodos de
recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou trasladado para outras datas, de forma que a quantidade de horas diárias não poderá ser
superior à capacidade de concentração e aprendizagem dos alunos;
Considerem o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para construção de proposta pedagógica para o período de
pandemia e retomada das atividades presenciais;
Considerem os aspectos legais, o diagnóstico, a escuta das famílias e as orientações sanitárias para readequação do calendário escolar;
Considerem as orientações do Sistema de Ensino ao qual encontra-se vinculada a rede para a readequação da oferta das atividades escolares;
Definam critérios de frequência escolar, registros de avaliação da aprendizagem e orientações para registros de atividades não presenciais,
quando for o caso;
Definam proposta pedagógica específica, períodos de atendimento, atividades presenciais e não presenciais, em caso de serem adotadas para
fins de cumprimento da carga horária letiva mínima, bem como estratégias de ensino, modalidades, metodologias, entre outros, a fim de facilitar a
execução e esclarecer para a comunidade escolar;
Exijam que as unidades escolares encaminhem as propostas pedagógicas ao Conselho de Educação responsável para apreciação;
Definam, prioritariamente com a participação de professores e famílias, o currículo mínimo a ser explorado com base na BNCC e Diretrizes
curriculares do Estado do Piauí, sem desconsiderar o currículo em movimento da escola, comunidade e cenário atual;
Adotem as medidas necessárias para manutenção do padrão mínimo de qualidade do serviço educacional, tanto nas atividades pedagógicas
desenvolvidas por meio de tecnologias, quanto nas atividades presenciais, adequando o processo de avaliação da aprendizagem;
Assegurem regime domiciliar de ensino para alunos que testarem positivo, estejam enquadrados como suspeitos ou que sejam do grupo de risco;
Reorganizem as atividades físicas e coletivas, atentando para o distanciamento mínimo permitido; substituam práticas esportivas coletivas;
Determinem às Unidades Escolares da Rede Pública e Particular de Ensino que promovam a orientação dos estudantes quanto às medidas
preventivas em relação à propagação do coronavírus;
Cancelem todos os eventos e atividades extracurriculares que importem aglomeração de pessoas, dentro e fora do ambiente escolar;
Promovam campanhas de orientação, conscientização e acerca da importância da participação das famílias para o enfrentamento da crise
sanitária;
Incorporem as decisões e alterações aprovadas ao Projeto Político Pedagógico das escolas, garantida a ampla participação da comunidade
escolar.
2. MONITORAMENTO
Realizem a aferição da temperatura em todo o público que frequentar a escola, no momento da entrada à dependência escolar, com
TERMÔMETRO SEM CONTATO FÍSICO, sendo impedido o ingresso de todos que apresentarem temperatura corporal superior à 37,8, devendo
a escola substituir a aula presencial por atividades alternativas;
Realizem busca ativa e monitoramento das faltas diárias de alunos e profissionais, dando atenção para casos relativos à doença, sintomas do
COVID-19, informando à Secretaria de Saúde;
Comuniquem a existência de casos confirmados de COVID-19 às autoridades de saúde do município, em alunos, professores e demais
colaboradores, imediatamente à tomada de conhecimento;
Disponibilizem material de higienização adequado à rede pública de ensino, tais como sabão líquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para
o sabão líquido), toalhas de papel e lixeira com tampa com acionamento por pedal para o descarte de lixo;
Disponibilizem álcool gel 70% em todos os espaços físicos do estabelecimento educacional;
Higienizem as dependências da instituição três vezes ao dia, em intervalos do atendimento dos turnos de aula, com água sanitária diluída em 1
colher de sopa por litro de água, pulverizando em todos os ambientes, antes da chegada das pessoas; realizem a limpeza e desinfecção diária,
das superfícies das salas de aula, dos banheiros, demais espaços da escola, maçanetas das portas, mobiliário e equipamentos após o uso;
Promovam e fiscalizem o uso obrigatório de máscara por todas as pessoas na unidade escolar;
Promovam a troca da máscara a cada três horas e, para tanto, todos terão de levar máscara adicional ou a escola deverá fornecer para os que
não possuem;
Recomendem aos alunos e profissionais para que, na medida do possível, levem calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de sala
de aula;
Recomendem aos alunos, professores e funcionários para que, na medida do possível, levem sua própria toalha de mão, de pano, para uso na
escola;
Mantenham nas suas portas principais tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na escola; dosadores de
álcool gel na entrada de todas as escolas para que os alunos, trabalhadores, pais, visitantes e professores higienizem as mãos quando entrarem
e saírem da escola;
Não permitam o compartilhamento de copos/vasilhas entre alunos e colaboradores, e realizar a devida lavagem e desinfecção diária;
Impeçam o uso de bebedouro coletivo onde haja o uso de recipiente individual para coleta de água, estimulando o uso de bebedouros tipo "bica"
e a utilização de garrafas de água individuais;
Separem por turmas e turnos os alunos para atendimento no refeitório durante o oferecimento da merenda escolar, de modo a evitar
aglomeração de pessoas, mantido o distanciamento e reduzindo o número de cadeiras. Para melhor organização, deve ser identificado o local de
cada aluno no refeitório;
Orientem toda equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e procedimentos em caso de suspeição de contaminação;
Promovam o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da COVID-19, orientando-a e a seus familiares,
a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública. Nesse caso, seu retorno à unidade escolar estará condicionado à
apresentação de laudo médico;
Procedam comunicação obrigatória à autoridade sanitária local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado de contaminação na escola;
Adotem espaços abertos para realização de reuniões com equipe e comunidade escolar, quando indispensável, mantendo o distanciamento
necessário. Priorizem, sempre que possível, reuniões por meios remotos;
Suspendam imediatamente as aulas em escolas que apresentarem foco da doença;
Acionem a Secretaria de Saúde sempre que situações fugirem ao conhecimento técnico da equipe escolar;
Retornem gradativamente, optando pela testagem em uma escola específica, avaliando as dificuldades e problemas encontrados para terem
condições e tempo de corrigirem antes de ampliar o atendimento e a fim de agravar as situações;
Divulguem amplamente boletins diários da situação do funcionamento das escolas;
Mantenham rotinas de aeração nos ambientes fechados, tentando manter portas e janelas, preferencialmente, abertos;
Observem constantemente, a redução do número de estudantes por veículo de transporte escolar, bem como, providenciem a desinfecção diária
dos ônibus escolares, mantendo atestado e informações em local visível ao público.
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3. DEMOCRACIA E TRANSPARÊNCIA
Garantam a participação da comunidade escolar em toda discussão para adoção de medidas, registrem e divulguem com amplitude;
Divulguem amplamente todas as ações realizadas em prol do restabelecimento das atividades escolares;
Disponibilizem canais de comunicação para comunidade manter contato com as escolas (inclusive divulguem contato de atendimento telefônico);
Disponibilizem canal de comunicação e atendimento para alunos durante realização de atividades remotas, com orientações pedagógicas;
Afixem a presente recomendação em local visível do estabelecimento de ensino, dando-se ciência à comunidade escolar.
Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça de Itaueira/PI, no prazo máximo de 20 dias úteis, informações sobre as medidas
adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Itaueira/PI, 23 de abril de 2021.
CEZÁRIO de SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

4.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI17046
PORTARIA Nº 103/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER EXECUTIVO do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO PEIXE, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios
Resumido da Execução Orçamentária (RREO), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos
gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e
art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO a função constitucional do Ministério Público como fiscal da gestão e aplicação dos recursos públicos;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 32, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a forma e prazo de prestação de contas da
administração pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO o conteúdo do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Diário Oficial dos
Municípios, que dispõe sobre as publicações dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios;
CONSIDERANDO que a publicação dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios (Executivo e
Legislativo) visa possibilitar o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em
geral, dando à administração pública a devida transparência;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que vários municípios piauienses não estão cumprindo com o dever de publicação dos relatórios previstos na LRF dentro dos
prazos definidos, omissão que está impossibilitando ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle
externo e sociedade em geral;
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;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127 e 129, III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER EXECUTIVO do MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO PEIXE, no que se refere
à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária
(RREO), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos
de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 30 de abril de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 104/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO PEIXE, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao
exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e
sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e
Página 65

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 854 Disponibilização: Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 Publicação: Terça-feira, 4 de Maio de 2021

art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO a função constitucional do Ministério Público como fiscal da gestão e aplicação dos recursos públicos;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 32, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a forma e prazo de prestação de contas da
administração pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO o conteúdo do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Diário Oficial dos
Municípios, que dispõe sobre as publicações dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios;
CONSIDERANDO que a publicação dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios (Executivo e
Legislativo) visa possibilitar o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em
geral, dando à administração pública a devida transparência;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que vários municípios piauienses não estão cumprindo com o dever de publicação dos relatórios previstos na LRF dentro dos
prazos definidos, omissão que está impossibilitando ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle
externo e sociedade em geral;
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;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127 e 129, III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, no que se
refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de
possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos
princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 30 de abril de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 101/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar as ações desenvolvidas pelo Município de Floriano, no exercício de 2021, que visam garantir a
prestação dos serviços de iluminação pública, à luz dos princípios da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
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 o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público para promover a defesa dos interesses difusos e coletivos, como é o caso da
organização urbanística e da prestação eficiente dos serviços públicos (artigo 5º, inciso I e 21, ambos da Lei nº 7.347/85 e Código de Defesa do
Consumidor);
CONSIDERANDO que o artigo 30, V, da Constituição Federal, atribuiu ao Município competência para organizar e prestar, diretamente ou sob o
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;
CONSIDERANDO que a inserção da iluminação pública no conceito de serviço público de interesse social evidencia-se à luz do artigo 149-A da
Constituição Federal, que possibilita aos Municípios, assim como ao Distrito Federal, instituir contribuição para o custeio da iluminação pública;
CONSIDERANDO que a iluminação pública é dever do ente municipal, e para tanto está autorizado a instituir taxas para o seu custeio (CF, artigo
149-A);
CONSIDERANDO que a Resolução 414/2010, da ANEEL, transferiu aos Municípios a obrigação de manter os serviços de iluminação pública;
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;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, 127, 129, III
e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da
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Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em
desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria de Infraestrutura, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar as ações
desenvolvidas pelo Município de Floriano, no exercício de 2021, que visam garantir a prestação dos serviços de iluminação pública, à
luz dos princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI, CACOP/MPPI e ao PROCON/MPPI para conhecimento, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 29 de abril de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF

4.8. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17048
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 12/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO o teor do Art. 81 e 82, I do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ação que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO o teor do Art. 2º-A do Estatuto do Torcedor que dispõe: "Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta Lei, a pessoa
jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza
ou modalidade.";
CONSIDERANDO o dever solidário instituído entre entidades responsáveis pela organização da competição, o clube desportivo tido como
"detentor do mando de jogo" e os dirigentes dos mesmos de zelar pela segurança do torcedor partícipe do evento esportivo, atribuindo
responsabilidade solidária aos mesmos pelos prejuízos causados ao torcedor, a teor dos arts. 15 e 19 do Estatuto do Torcedor;
CONSIDERANDO que devido a pandemia da Covid-19, os campeonatos profissionais de futebol no Piauí devem ser realizados com
portões fechados, em todo o estado do Piauí, até que haja a liberação pelos órgãos de saúde;
CONSIDERANDO a notícia do confronto entre torcedores e jogadores do River-PI ocorrido em 25/04/2021, nas proximidades do Estádio
Albertão, em Teresina, após a derrota para o clube de futebol Flamengo-PI;
CONSIDERANDO que se equiparam a fornecedores as Entidades responsáveis pela organização da competição, o clube desportivo tido como
"detentor do mando de jogo" e a consumidores os torcedores por força dos arts. 3º e 40 do Estatuto do Torcedor;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas necessárias para a proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO a necessidade de se apurar os fatos para o seu fiel esclarecimento;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 02/2021 na forma da Resolução nº 001, de 12 de agosto de
2.008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com o objetivo apurar a ocorrência de episódios de violências
após a partida de futebol realizada entre River e Flamengo-PI, em 25/04/2021, no Estádio Albertão, com agressões entre torcedores e
jogadores do River-PI na saída do estádio e na chegada ao Centro de Treinamento Afrânio Nunes, na Zona Sul de Teresina, determinando as
seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em pasta própria desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Expeça-se ofício aos representantes da Federação de Futebol do Piauí e do River Atlético Clube, noticiando a instauração deste
procedimento, e requisitando informações sobre o episódio, bem como as providências adotadas para garantir a segurança na realização dos
jogos;
3. Seja expedido ofício ao representante do portal http://globoesporte.globo.com/pi (TV Clube) requisitando o envio das mídias, vídeos e fotos do
ocorrido divulgados em seus domínios;
4. Expeça-se ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar - PMPI, encaminhando cópia desta Portaria, para conhecimento da instauração e
solicitando o envio de documentos que julgarem relevantes para a melhor elucidação dos fatos apurados, mormente no que diz respeito às
ocorrências registradas por ocasião do conflito e as providências adotadas;
5. Encaminhe-se ofício dirigido ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, requisitando a instauração do inquérito policial
correspondente para apurar o caso;
6. Nomeia-se Breno Mayr Santos Resplandes, Assessor da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, para secretariar este procedimento, como
determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
7. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça do Piauí),
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conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Teresina - PI, 30 de abril de 2021.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI17049
INQUÉRITO CIVIL nº 56/2020
Portaria nº. 127/2020
Assunto: apurar possível nomeação de pessoa sem qualificações técnicas para função de Secretaria de Planejamento do Município de Uruçuí.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 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 outros direitos difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, a informação que Luciana
Moreira Borges foi nomeada como Secretária Municipal de Planejamento, mas não possui qualificação técnica necessária para assumir a pasta;
CONSIDERANDO que oficiado para prestar informações o Município de Uruçuí-PI, por meio do ofício nº 238/2020 da Secretaria Municipal de
Administração, apresentou cópia da Lei n. 565/2009 que dispõe sobre as competências da Secretaria Municipal de Planejamento;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 17 da Lei n. 565/2009, compete à Secretaria do Planejamento, a saber: elaborar e acompanhar
projetos de desenvolvimento socioeconômicos para o Município; coordenar o planejamento estratégico do Município; levantar e divulgar dados e
informações sobre o sistema produtivo e a realidade social do Município; promover a captação de recursos junto a programas federais, estaduais
e organismos internacionais de cooperação e financiamento; coordenar o processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas; apoiar o
processo de articulação regional e de modernização da gestão municipal; coordenar os entendimentos do Governo do Município com entidades
estaduais, federais, internacionais e outros organismos financeiros, para obtenção de financiamentos e/ou recursos a fundo perdido para o
desenvolvimento de programas estaduais; e orientar a elaboração de propostas orçamentárias e de planos plurianuais pelas Secretarias do
Município e entidades descentralizadas e proceder a sua consolidação;
CONSIDERANDO que, segundo o Supremo Tribunal Federal, os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação
ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um múnus governamental decorrente da Constituição
Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. (Rcl. 7.590, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014,
1ª T,DJEde 14-11-2014.)
CONSIDERANDO que é discricionária a nomeação em cargos públicos de natureza política, como Secretário Municipal, desde que não se
configurem hipóteses de fraude à lei ou no caso de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da
função pública - situações ilícitas que implicam a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que a nomeação de pessoa sem qualificação técnica para o desempenho da função pública de Secretário Municipal pode
configurar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da lei 8.429/1992, em ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 67/2020, visando apurar possível nomeação de pessoa sem
qualificações técnicas para função de Secretaria de Planejamento do Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, caput da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato se
restringe a obtenção de informações preliminares para deliberar sobre a instauração de procedimento próprio, sendo, portanto, via inadequada
para apurar a situação apresentada;
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor da infração legal;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 67/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 56/2020, para apurar possível nomeação de pessoa sem qualificações
técnicas para função de Secretaria de Planejamento do Município de Uruçuí.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Dando continuidade as diligências, REQUISITO à Secretária Municipal de Planejamento, Luciana Moreira Borges, CPF nº 078.426.483-01,
com domicílio profissional na Rua David Caldas, S/N, Uruçuí-PI, que informe no prazo de 10 (dez) dias, acerca de sua formação acadêmica e
expertise profissional que a qualifique para exercer a função pública de Secretária Municipal de Planejamento, apresentando currículo e cópias
dos documentos comprobatórios de sua graduação e de sua experiência profissional.
4) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 30 de novembro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL nº 22/2021
(SIMP 000602-206/2019)
Portaria nº. 29/2021
Assunto: apurar suposta prática de nepotismo na nomeação/contratação de Manoel Claudino da Silva pela vereadora Berenice da Silva Santos.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 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;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, que durante o mandato eletivo
como vereadora, Berenice Santos nomeou em 01 de outubro de 2018 o seu cunhado, Manoel Claudino da Silva, para ser chefe de seu gabinete;
CONSIDERANDO que, na manifestação nas fls. 12-15, a investigada informou que o senhor Manoel Claudino da Silva exerceu função de chefe
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de gabinete no período de 01 de outubro de 2018 a 29 de novembro de 2019, quando foi exonerado, conforme portaria juntada nos autos.
Contudo, embora também tenham sido requeridas informações sobre a existência de parentesco entre os investigados, a então vereadora não
prestou esclarecimentos a respeito, limitando-se a informar que a nomeação dos servidores da Câmara Municipal é competência privativa do
Presidente, nos termos do art. 35, III da Lei Orgânica Municipal. Além disso, a investigada também não apresentou documentos comprobatórios
do efetivo exercício das atividades do senhor Manoel Claudino da Silva enquanto chefe de gabinete, descrevendo apenas quais seriam as
atribuições do cargo;
CONSIDERANDO que, após requisição desta Promotoria, o Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí informou que a escolha dos chefes de
gabinete dos vereadores ocorre por indicação de cada vereador, sendo a remuneração bruta do cargo de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
CONSIDERANDO que a prática de nepotismo pode configurar ato de improbidade administrativa por violação dos princípios norteadores da
Administração Pública, notadamente a moralidade e a impessoalidade, conforme interpretação do art. 37, caput, da Constituição Federal
consolidada na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 37/2020 (SIMP 000602-206/2019),
visando apurar suposta prática de nepotismo na nomeação/contratação de Manoel Claudino da Silva, pela vereadora Berenice Santos;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que o prazo de tramitação venceu, nos termos do art. 2º, §7º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que ainda não constam nos autos elementos suficientes para comprovar o parentesco entre os investigados;
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor da infração legal;
RESOLVE:
CONVERTER o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 37/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 22/2021, para apurar suposta prática de
nepotismo na nomeação/contratação de Manoel Claudino da Silva pela vereadora Berenice da Silva Santos.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Dando continuidade as diligências, REQUISITO aos investigados, Berenice da Silva Santos, CPF nº 011.429.153-52, residente e domiciliada
na Rua João Estevam, nº 647, Bairro Aeroporto, Uruçuí, e Manoel Claudino da Silva, que no prazo de 10 (dez) dias: a) informe se existe vínculo
familiar e qual o grau de parentesco existente entre ambos, apresentando documentos comprobatórios a respeito; b) informe a qualificação
técnica e experiência profissional do senhor Manoel Claudino da Silva para exercer a função de chefe de gabinete na Câmara Municipal de
Uruçuí, apresentando currículo e documentos comprobatórios correspondentes; c) apresente documentos comprobatórios do cumprimento da
carga horária de trabalho do senhor Manoel Claudino da Silva enquanto exerceu o cargo de chefe de gabinete na Câmara Municipal de Uruçuí;
4) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um a três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 29 de março de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.10. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17050
PORTARIA 12ª PJ Nº 32/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO12ª PJ Nº 13/2021
Objeto: apurar as causas que levaram ao desabamento de muro do Hospital da Polícia Militar, bem como possível prejuízo ao atendimento de
pacientes do nosocômio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 42/2020 (SIMP Nº 000110-027/2020), instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de
apurar as causas que levaram ao desabamento de muro do Hospital da Polícia Militar, bem como possível prejuízo ao atendimento de
pacientes do nosocômio;
CONSIDERANDO o Relatório de Inspeção no Hospital da Polícia Militar do Piauí, encaminhado pela Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos o Relatório, por meio do qual verifica-se que algumas medidas devem ser empreendidas pela direção-geral do
hospital para regularizar o atendimento, quais sejam; a) aquisição de uma bomba de vácuo, item importante para o bom funcionamento
da central de gases medicinais; b) correção das infiltrações de água, nas caixas de passagens, que possivelmente deram causa ao
desmoronamento parcial do muro; c) restauração dos 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva, desativados temporariamente em
razão do desmoronamento;
CONSIDERANDO o Ofício nº Ofício 536/2020 - Diretoria Geral/HPMPI, informando que, no que diz respeito à aquisição da bomba de
vácuo, tramita o Processo Administrativo nº AAA.96.1.000857/20-41, na modalidade dispensa de licitação, em caráter de urgência, para
aquisição de tal equipamento;
CONSIDERANDO o Ofício 12ª PJ Nº 383/2021, encaminhado a Direção Geral do HPM-PI, a fim de requisitar informações atualizadas
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acerca do Processo Administrativo nº AAA.96.1.000857/20-41, do HPM-PI;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 42/2020 (SIMP: 000110-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 42/2020 em
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público Nº 13/2021, a fim de apurar as causas que levaram ao desabamento de muro do
Hospital da Polícia Militar, bem como possível prejuízo ao atendimento de pacientes do nosocômio, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Oficiar a Direção Geral do Hospital da Polícia Militar, a fim de reiterar o conteúdo do Ofício 12ª PJ Nº 383/2021 e solicitar informações
atualizadas acerca do Processo Administrativo nº AAA.96.1.000857/20-41, do HPM-PI;
4 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 20 de abril de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

4.11. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI17051
Inquérito Civil nº 47/2020 (SIMP nº 000027-107/2020)
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes da área Educação Física,
sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, pelo município de Santa Rosa do Piauí/PI.
Vistos, etc.,
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação encaminhada pelo Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região, tratando
de supostas irregularidades referentes a docentes ministrando aulas de Educação Física Escolar, em escolas da rede pública municipal de ensino
de Santa Rosa do Piauí-PI, sem a devida qualificação (Curso Superior em Licenciatura em Educação Física) e inscrição no Conselho de Classe
competente.
O representante respalda seus argumentos nos seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 9.394/96 (estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.), Lei Federal nº 9.696/98 (dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Física) e Lei Estadual nº 7.098/18 (dispõe sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no
ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí).
Como providência instrutória, foram requisitadas informações/documentos à Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí, que apresentou
respostas, conforme se vê em ID 32124681.
É que o basta relatar. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do inquérito civil em epígrafe não se coaduna com o teor da representação e dos
demais elementos de informação a ele acostados. Desse modo, DETERMINO seja alterado o objeto deste procedimento (Portaria nº
73/2020), para que passe a constar: "Apurar supostas irregularidades no exercício da docência em Educação Física, na rede pública
municipal de ensino de Santa Rosa do Piauí-PI, relacionadas à falta de qualificação (Curso Superior em Licenciatura em Educação
Física) e de inscrição no Conselho de Classe competente". Publique-se no DOMPPI, altere-se no SIMP e em livro.
Noutro giro, após análise minuciosa, observou-se que o apuratório em questão versa sobre matéria afeta à educação e, assim sendo, ausentes
reflexos em matéria de probidade administrativa e de patrimônio público, DETERMINO o declínio de atribuições desta Promotoria de Justiça,
devendo os autos ser encaminhados à 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, o que faço com fulcro no art. 48 da Resolução CPJ/PI Nº
03, de 10 de abril de 2018.
Cumpra-se, com urgência.
Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17052
SIMP N° 000143-161/2021
Tipo: Atendimento ao Público
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de documentos encaminhados pelo juiz eleitoral da 41ª Zona Eleitoral do Piauí referente a cópias de autos eleitorais n° 060041160.2020.6.18.0041 e 0600400-31.2020.6.18.0041, para averiguação de suposto ato de improbidade administrativa em razão de uso de servidor
público municipal em campanha eleitoral, ID. 32729098.
Constam os referidos processos de Representações Eleitorais ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marcos Henrique Fortes
Rebelo e Erikson Fenelon Aguiar, então candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais 2020 no Município de Morro do Chapéu do
Piauí.
Narra a exordial que, dentro da propaganda eleitoral em rádio (horário eleitoral gratuito), teria havido, em tese, a veiculação de propaganda
institucional para divulgação de ações da administração do primeiro representado no âmbito da assistência social e saúde, por meio de falas de
assessor da secretaria da assistência social e secretário municipal de saúde, respectivamente.
Ao final, o nobre magistrado julgou improcedente as duas demandas por entender não está configurada propaganda institucional, mas tão
somente a propaganda eleitoral com divulgação de mensagem em favor da continuidade no modelo de gestão do então prefeito municipal e
determinou o encaminhamento de cópias dos autos à Promotoria Cível para conhecimento dos fatos e tomada de medidas que o membro do
Ministério Público entender cabíveis.
É o relatório. Fundamento.
Primeiramente, ao compulsar o bojo dos processos eleitorais e consoante entendimento do nobre magistrado eleitoral, restou consignado que a
veiculação de realizações do candidato, na qualidade de gestor público, não ultrapassa a fronteira de sua mera promoção pessoal, na medida em
que se busca enaltecer sua atuação governamental, perante o eleitorado.
Não há, pois, ilegalidade configurada na simples divulgação de feitos relacionados à gestão a fim de angariar votos, essência da propaganda
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eleitoral.
Igualmente não vislumbro, a priori, que os depoimentos dos servidores Fernando, assessor da Assistência Social, e do secretário municipal de
saúde, divulgados em propaganda eleitoral de rádio, tem o condão de, per si, configurar mácula ao Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Isto porque não há, nem deveria haver, impedimento que o servidor público, por sua própria vontade, apoie determinada candidatura ou
manifeste seu apoio político, tendo em vista que sua qualidade funcional não lhe subtrai a cidadania, o direito de participar do processo
político-eleitoral, tampouco sua liberdade de expressão.
Ressalte-se, ademais, que a participação de funcionário público em campanha política é vedada apenas quando coincidir com seu horário de
expediente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a participação dos servidores se deu através de depoimentos gravados e
divulgados em propaganda política gratuita veiculada nas rádios.
Isto posto, considerando, in casu, que a simples manifestação de apoio político por parte de servidores públicos não apenas não fere os ditames
legais, como são garantidos pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro como expressão de direito fundamental a livre expressão e livre participação ao
processo político-eleitoral, não vislumbro a necessidade de tomada de providências por esta Promotoria de Justiça, tampouco justa causa para
instauração de procedimento extrajudicial no âmbito do Ministério Público.
Isto posto, INDEFIROa instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada ex officio.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do atendimento ao público no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Expedientes necessários.
Esperantina-PI, 29 de abril de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2019
SIMP Nº 313-161/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito
civil, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de Inquérito Civil instaurado em razão de denúncia encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados do denunciante,
para apurar suposta irregularidade na contratação de escritório de advocacia Luis Vitor Sousa Santos - Sociedade Individual de Advocacia pela
Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI, fls. 08/17.
Consta da representação que a Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI teria contratado de forma irregular escritório de advocacia e contabilidade,
nomeado servidor sem qualificação técnica para função de controlador interno e composto comissão permanente de licitação por agentes
políticos.
Em razão da variedade de fatos denunciados, esta Promotoria de Justiça instaurou procedimentos autônomos para investigação dos referidos
objetos, ocupando-se os presentes autos exclusivamente de analisar a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação.
Devidamente oficiada, a Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI esclareceu que a contratação do escritório de advocacia Luis Vitor Sousa Santos
se deu única e exclusivamente para contratação de assessoria jurídica especializada em gestão pública municipal para atualização de legislação
e resoluções administrativas da Casa Legislativa, fls. 23/24.
Ressaltaram que os contratados possuem reconhecida notoriedade e o serviço contratado se apresenta como singular, qual seja atualização
legislativa do Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica Municipal, não possuindo, pois, caráter de prestação continuada.
Consignaram, por fim, que, uma vez atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei 8666/93, realizaram a contratação por Inexigibilidade de
Licitação.
Às fls. 68/102, cópias do procedimento de inexigibilidade n° 001/2019 contendo pedido de autorização para contratação do objeto mencionado,
justificativa, termo de autorização e análise financeira, proposta de serviços jurídicos, contrato social do escritório de advocacia e demais
documentos comprobatórios de regularidade e comprovação de formação e especialização na área direito público com ênfase em gestão pública,
cópia do contrato e sua publicação no DOM/PI e Informativos do TCE/PI.
Regularmente oficiado, o escritório de advocacia Luis Vitor Sousa Santos - Sociedade de Advocacia Individual pontuou não haver qualquer
mácula na tramitação e formalização do procedimento de inexigibilidade n° 01/2019 que deu origem a sua contratação, ID. 32409213.
Nesse contexto, esclareceu que cumpriu com os requisitos previstos na Lei 8666/93, art. 25, II: a) serviço técnico por profissional especializado;
b) referir-se a profissional ou a empresa com notória especialização; e c) natureza singular do serviço prestado.
Neste ínterim, discorreu que o serviço desempenhado foi de natureza técnica, ante a necessidade de aplicação de conhecimentos de um ramo
especializado das ciências jurídicas, a serem desempenhadas apenas por quem detém ampla qualificação e atuação na seara do direito público.
Ressaltaram a notória especialização do escritório de advocacia, ante a ampla qualificação e extensa atuação na área de direito público em todo
o Estado do Piauí, destacando que o sócio administrador do referido escritório possui especialização lato sensu em Direito Público e já realizou
diversos cursos de extensão que lhe garantem vasto arcabouço técnico-científico para desempenho das atividades contratadas.
Quanto a natureza singular do serviço prestado, destacaram que o objeto contratado foi a consultoria jurídica para atualização legislativa de
algumas normas específicas, não se tratando de serviço rotineiro e comum no funcionamento daquele órgão. Tratou-se de situação excepcional,
que justifica a contratação por inexigibilidade de profissional evidentemente apto a desempenhar o serviço.
ID. 32727306, a Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI encaminhou provas do serviço executado, quais sejam, atualização legislativa do
Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal realizados no ano de 2019 (período em que o referido escritório foi contratado).
É o brevíssimo relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos, em análise dos documentos apresentados pelo Município de Joaquim Pires/PI, observou-se que o procedimento de
Inexigibilidade de Licitação seguiu seu trâmite regular, inclusive, com autorização para contratação do objeto mencionado, justificativa, termo
de autorização e análise financeira, proposta de serviços jurídicos, contrato social do escritório de advocacia e demais documentos
comprobatórios de regularidade, além de comprovação de formação e especialização na área direito público com ênfase em gestão pública,
publicação no Diário Oficial dos Municípios e site do TCE/PI.
Ressalte-se que os requisitos para contratação do escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação foram cumpridos, conforme se
depreende do objeto singular contratado, especialização da empresa contratada na área de direito público e gestão pública e por se tratar de
serviço de natureza técnica, litteris:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
Ademais, restou comprovado, no bojo dos presentes autos, a execução do serviço contratado, qual seja atualização do Regimento Interno da
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Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI e Lei Orgânica Municipal, conforme documentos de ID. 32727306.
Por oportuno consignar ainda que, os Tribunais Pátrios, em especial STF e STJ, têm se manifestado pela inviabilidade de se aferir
competição e escolha de melhor profissional para prestação de serviços estritamente intelectuais como o caso dos autos, restando,
pois, avaliar a existência de procedimento formal, notória especialização profissional, se o serviço tem natureza singular e se houve de
fato sua execução.
Segue julgado:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ESCRITÓRIO DF
ADVOCACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SINGULARIDADE DO SERVIÇO - NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO | - RECURSO PROVIDO. O STJ
firmou que: É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de
serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição. 5. A singularidade dos serviços
prestados pelo Advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa
forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração
não se funda em critérios objetivos (como o menor preço). 6. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica,
fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da
discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional. (REsp 1192832/RS). O STF, por sua vez, decidiu: À
contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento
administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da
prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Incontroversa
a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do
Município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia
rejeitada por falta de justa causa. (Inq. 3074) Comprovada no caso concreto à singularidade do serviço e a presença da notória especialização,
nas contratações de serviços técnicos celebradas pela Administração com fundamento no artigo 25, inciso I, combinado com o art. 13 da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1998, mantém-se como legítima a contratação do advogado com inexigibilidade do procedimento licitatório (TJ-MG AC: 10177120014119008 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 01/12/2015, Câmaras Cíveis / 1 CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2015)
Diante do exposto, considerando que não restou constatada ilegalidades no procedimento de inexigibilidade de licitação em apreço e o serviço
contratado foi devidamente executado, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento preparatório, nos moldes da Resolução nº
23/2019 do CNMP.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Deixo de notificar o noticiante em razão do presente procedimento ter sidoinstaurado por denúncia junto à Ouvidoria do MPPI, mantido o sigilo de
seus dados.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Com o cumprimento desta diligência e no prazo de até 03 dias encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do Ministério
Público.
Cumpra-se, dando baixa no livro de registro de procedimentos.
Esperantina (PI), 30 de abril de 2021.
(Assinado Digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI17053
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2021
Notícia de Fato nº 20/2021
SIMP 000657-255/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 12, XVIII, da Lei Complementar nº 12/93, no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e nos arts.
127 e 129, II, da Carta Magna,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas, nos termos dos arts. 127, caput e 129, II, da Constituição Federal, do art. 25, IV, "b", da Lei n.º
8.625/93 e do art. 36, VI, "d", da Lei Complementar Estadual n.º 12/93;
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, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 37, XXI, preceitua que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações";
CONSIDERANDO a matéria veiculada em portal de internet[1] de que a "Prefeitura Municipal de Agricolândia-PI contrata escritórios de advocacia
sem licitação", o qual pode custar aos cofres públicos o importe de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);
CONSIDERANDO a prescrição dos arts. 191, caput; 193, II; da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021);
CONSIDERANDO, nesse contexto, a redação do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, segundo a qual
"É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;[...]" (grifei);
CONSIDERANDO a norma do art. 13, III e V, de referido diploma legal, o qual preconiza
"Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; [...]" (grifei);
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público sobre o privado, onde se denota que a contratação direta por inexigibilidade de licitação de
serviços técnicos especializados - dentre eles serviços profissionais advocatícios - decorre da inviabilidade de competição, em razão da
singularidade do serviço que se pretende contratar, isto é, da singularidade da necessidade da Administração, e da comprovada e destacada
especialização de quem se pretende contratar, indispensável ao atendimento da peculiar e anômala necessidade da Administração Pública;
CONSIDERANDO que a inviabilidade de competição apta a justificar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de serviços técnicos
especializados, dentre eles os serviços advocatícios, decorre, portanto, da conjugação destes dois requisitos: singularidade (excepcionalidade) da
necessidade da Administração e a excepcional e destacada habilidade técnica do profissional contratado, indispensável ao atendimento da
demanda excepcional da Administração Pública;
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CONSIDERANDO o ensinamento do insigne Justen Filho, [...] "a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que a necessidade
estatal apresenta peculiaridades e anomalias. Quando o interesse estatal puder ser satisfeito por uma prestação padrão, desvestida de alguma
peculiaridade, a competição será possível e haverá licitação" (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 18. ed. atual. ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019);
CONSIDERANDO, dessa forma, o que se qualifica como singular é a necessidade da Administração, e não o serviço que é oferecido no mercado
para o atendimento dessa necessidade. É a necessidade singular, peculiar, excepcional da Administração, aliada à especial e destacada
habilidade profissional do contratado, indispensável ao atendimento satisfatório daquela necessidade, que justifica a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação;
CONSIDERANDO, ainda nessa esteira, se a necessidade da Administração for singela, desvestida de peculiaridade e excepcionalidade, ou
puder ser satisfeita por qualquer profissional especializado, a licitação será de rigor, ainda que existam no mercado profissionais com notória e
exclusiva qualificação profissional, relativamente aos serviços que se objetiva contratar. Da mesma forma, se a necessidade da Administração for
anômala, mas puder ser satisfeita por qualquer profissional especializado, impositiva será a licitação;
CONSIDERANDO o atual entendimento do E. STF, que calcado em seus próprios precedentes, assim ementou na ADC 45:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 13, V, E 25, II, DA LEI Nº
8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.
1. Ação declaratória de constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, que trata da qualificação dos serviços técnicos
profissionais especializados e das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Alegação de que tais normas dão ensejo a controvérsias judiciais nos
casos de contratação direta de serviços advocatícios.
2. Constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993: disciplina legal da matéria que regulamenta com critérios razoáveis o art. 37,
XXI, da CF.
3. Necessidade de conferir segurança jurídica à interpretação e aplicação dos dispositivos legais objeto da presente ação, mediante o
estabelecimento de critérios e parâmetros dentro dos quais a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por
inexigibilidade de licitação, estará em consonância com os princípios constitucionais da matéria, especialmente a moralidade, a impessoalidade e
a eficiência . Precedentes: Inquérito 3.074, j. em 26.08.2014; MS 31.718, j. em 16.05.2018.
4. Necessidade de procedimento administrativo formal (art. 26 da Lei nº 8.666/1993). Como todos os contratos celebrados mediante
inexigibilidade de licitação, também a contratação direta de serviços advocatícios sob esse fundamento deve observar, no que couber, as
exigências formais e de publicidade contidas na legislação de regência, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a
verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria sociedade.
5. Notória especialização do profissional a ser contratado (art. 13, V, da Lei nº 8.666/1993). A escolha deve recair sobre profissional dotado
de especialização incontroversa, com qualificação diferenciada, aferida por elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado ( e.g . formação
acadêmica e profissional do contratado e de sua equipe, autoria de publicações pertinentes ao objeto da contratação, experiência bem sucedida
em atuações pretéritas semelhantes).
6. Natureza singular do serviço (art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993). O objeto do contrato deve dizer respeito a serviço que escape à rotina do
órgão ou entidade contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende. Inviabilidade de contratar-se profissional de notória
especialização para serviço trivial ou rotineiro, exigindo-se que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar
expertise. Existência de característica própria do serviço que justifique a contratação de um profissional específico, dotado de
determinadas qualidades, em detrimento de outros potenciais candidatos. Precedente: AP 348, Rel. Min. Eros Grau, j. em 15.12.2006.
7. Inadequação da prestação do serviço pelo quadro próprio do Poder Público. A disciplina constitucional da advocacia pública (arts. 131 e
132, da CF) impõe que, em regra, a assessoria jurídica das entidades federativas, tanto na vertente consultiva como na defesa em juízo, caiba
aos advogados públicos. Excepcionalmente, caberá a contratação de advogados privados, desde que plenamente configurada a impossibilidade
ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia pública.
8. Contratação pelo preço de mercado. Mesmo que a contratação direta envolva atuações de maior complexidade e responsabilidade, é
necessário que a Administração Pública demonstre que os honorários ajustados encontram-se dentro de uma faixa de razoabilidade, segundo os
padrões do mercado, observadas as características próprias do serviço singular e o grau de especialização profissional. Essa justificativa do
preço deve ser lastreada em elementos que confiram objetividade à análise ( e.g. comparação da proposta apresentada pelo profissional que se
pretende contratar com os preços praticados em outros contratos cujo objeto seja análogo).
9. Parcial procedência do pedido, conferindo-se interpretação conforme a Constituição aos arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993. Fixação da
seguinte tese: "São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta
de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade
de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da
prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado" (grifei);
CONSIDERANDO, ainda, a Súmula 252-TCU: "A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do
art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da
referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado";
CONSIDERANDO a violação aos princípios constitucionais republicanos da isonomia, da impessoalidade e, no caso da "cláusula de sucesso", da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO a inexistência das pertinentes informações, junto ao "sítio" do TCE/PI, dos contratos de prestação de consultoria administrativa
nº 2021.03.25-01 - inexigibilidade de licitação nº 009/2021 e nº 2021.03.29-01 - inexigibilidade de licitação nº 010/2021, ambos celebrados pelo
Município de Agricolândia;
CONSIDERANDO que, diante de todos os vícios preliminares encontrados, quais sejam: falha na publicidade e transparência do procedimento
licitatório, ofensa à moralidade e à legalidade, verificou-se irrazoabilidade de gastos acentuados;
CONSIDERANDO que é ato de improbidade administrativa "frustrar a licitude de processo licitatório", conforme disciplina o art. 10, VIII, da Lei nº
8.429/92;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsto no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993, expedir
recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover e ingressar com as ações civis públicas
competentes para resguardar tais direitos e interesses;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Agricolândia, Italo James Alencar de Souza:
a) que anule os contratos de prestação de consultoria administrativa nº 2021.03.25-01 - inexigibilidade de licitação nº 009/2021 e nº 2021.03.2901 - inexigibilidade de licitação nº 010/2021, tendo em vista supostas violações aos artigos 37, caput, da Constituição Federal; 13 e 25 da Lei nº
8.666/1993[2], conforme os fundamentos acima indicados;
b) que seja instaurado certame licitatórios para a aquisição dos serviços indicados nos referidos contratos, com o escopo de ser contratada a
proposta mais vantajosa para a Administração.
Ressalte-se que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deverá ser informado a esta Promotoria de Justiça (pjsaopedro@mppi.mp.br) o
cumprimento, ou não, desta Recomendação, bem como as providências adotadas, acostando a documentação comprobatória.
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A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente 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.
RESOLVE, por fim, designar o senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, devendo
encaminhar cópia da presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como remeter cópia ao
Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP).
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 03 de maio de 2021.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
[1] https://www.gp1.com.br/politica/noticia/2021/5/3/prefeito-de-agricolandia-contrata-escritorios-de-advocacia-sem-licitacao500637.html?highlight=17118.
[2][2] Na forma do preconizado nos artigos 191 e 193 da Lei nº 14.133/2021.

4.14. 48ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17054
INQUÉRITO CIVIL Nº 000529-156/2019 (autos digitalizados).
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público (ICP) instaurado no dia 17/09/2019, pela 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI, para apurar a suposta ausência
de alimentação adequada e fornecimento de água tratada aos presos recolhidos na Casa de Detenção Provisória "Cap. Carlos José Gomes de
Assis" e Colônia Agrícola "Major César de Oliveira".
Resumo dos autos no ID n° 2642359. Procedimento remetido para este órgão ministerial no dia 25/05/2020 (exclusivamente por meio eletrônico),
com fundamento no art.49-A, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí-Lei n° 3.716/91 (ID n° 2661269 - Página Doc: 3).
Consta ofício da Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - Divisa/SESAPI, datado de 25/05/2020, onde destaca o monitoramento da
Colônia Agrícola Major César e que realizou inspeção no estabelecimento em 05/03/2020 (ID n° 2670758).
Em 19/03/2021, foi oficiado à SEJUS, para prestar informações acerca da alimentação e água atualmente fornecidas (ID n° 3475226). Diligência
reiterada no dia 19/04/2021 (ID n°3556300). Resposta data de 26/04/2021 (ID n° 3582451).
O prazo de tramitação deste procedimento foi prorrogado no dia 19/04/2021 (ID n° 3556287). Decido.
O art. 9 da Lei nº 7.347/85 e art. 10 da Resolução CNMP nº 23/2007, dispõem que o membro ministerial pode promover o arquivamento do
Inquérito Civil se convencido da inexistência de fundamento para a propositura da ação, verbis:
Lei nº 7.347/85
"Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente."
Resolução CNMP nº 23/2007
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Além disso, a Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, prescreve a possibilidade de arquivamento do
Inquérito Civil Público quando não houver razões para seu prosseguimento ou outras medidas a serem tomadas, conforme art. 39, vejamos:
"Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente."
Analisando os autos, observa-se que a SEJUS, no dia 26/04/2021, informou que a aquisição de gêneros alimentícios acontece de forma
permanente em relação a todos os grupos de alimentos (tendo em vista a pirâmide alimentar atualizada, para a população brasileira), a fim de
garantir aos internos uma alimentação quantitativa e qualitativamente. Juntou-se a lista de alimentos disponibilizados, assinada pela
coordenadora de nutrição da Diretoria de Unidade de Humanização e Reintegração Social, o documento data de 12/04/2021 (ID n° 3582451).
No tocante ao fornecimento de água para presos recolhidos na Casa de Detenção Provisória "Cap. Carlos José Gomes de Assis" e Colônia
Agrícola "Major César de Oliveira", a Secretaria afirma que é feito o tratamento da água dos poços tubulares através de pastilhas Genco-Modelo
T02 de tabletes ou pastilhas de cloro de baixa dissolução (tricloro).
Dessa forma, a partir das informações apresentadas pela Secretaria de Justiça, sobre o regular fornecimento de água e alimentos, não há
subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem, no momento, o ajuizamento de ação civil pública, razão pela qual a medida de arquivamento se
impõe.
ISTO POSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos do art. 9° da Lei n.
7.347/1985 e art. 39 e seguintes da Resolução nº 01/2008 - CPJ, vez que não há fundamentos para ajuizar ação específica.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que conferir a devida publicidade e também
para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Dentro do prazo de três dias, remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação do arquivamento,
conforme o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Teresina-PI, 03 de maio de 2021.
Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça titular da 48ª Promotoria
Execução Penal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública

4.15. 36ª ZONA ELEITORAL - CANTO DO BURITI17055
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral SIMP Nº 000001- 425/2021, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades no Registro de
Candidatura de ROSIANE SILVA PEREIRA, por possível descumprimento da cota de 30% (trinta por cento) para o gênero feminino, bem como o
descumprimento do interstício de 04 (quatro) meses para sua desincompatibilização do cargo de Diretora de Políticas Agrícola e Produção do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Tamboril do Piauí.
Segundo consta nos autos, a coligação do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, lançou a candidatura da requerida de forma fraudulenta e
burlando o sistema de cotas de gênero, incluindo sua candidatura apenas para cumprir o requisito mínimo de 30% (trinta por cento), contudo, a
requerida não cumpriu todos os requisitos legais para seu registro de candidatura, prejudicando a coligação do Partido dos Trabalhadores - PT.
Narra também, que a candidata ROSIANE SILVA PEREIRA teve sua candidatura ao Cargo de Vereadora deferida junto à Justiça Eleitoral, pois
omitiu que era Diretora de Políticas Agrícola e Produção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Tamboril do Piauí, fato este que,
deveria ter sido comunicado a Justiça Eleitoral e ter pedido ao tempo dos fatos sua desincompatibilização do mencionado sindicato, pedido que
não ocorreu, contrariando o disposto no artigo 1º, inciso II, letra g, da LC nº 64/1990.
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Devido a isso, buscou providências deste "Parquet Eleitoral" para que fossem apurados os fatos narrados na denúncia em lume, bem como
protocolar uma possível Ação de Impugnação de Registro de Candidatura em desfavor da candidata.
Despacho Ministerial (Id Num. 3243107), determinando a expedição de ofício a candidata requerida Rosiane Silva Pereira, para que tome
conhecimento da denúncia em lume, bem como se manifeste sobre as possíveis irregularidades apresentadas na representação em lume. Além
disso, foi determinado também a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral da 36ªZE para que informe se a candidata informou a Justiça Eleitoral e
solicitou pedido de desincompatibilização junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Tamboril do Piauí, visando concorrer o
pleito das eleições municipais de 2020.
Em resposta ao expediente acima (Id Num. 3541408), a requerida alegou em sua defesa que realmente pleiteou o cargo de vereadora, não
sendo eleita, porém, dirigiu sua singela campanha nos estritos ditames da lei, onde fez propaganda eleitoral lícita e de sua candidatura prestou as
devidas contas à justiça eleitoral. Com efeito, argumenta que exerceu o cargo de secretária no referido sindicato, entretanto, encerrou seu
mandato no mês de julho do ano de 2019, e, depois desta data, não mais teve qualquer contato com o sindicato em foco e, por conseguinte, não
exerceu qualquer atividade que possa implicar em captação ilícita de voto, anexando documentos do aludido.
Através do Ofício nº 83 / 2021 - TRE/36A ZONA, o Cartório Eleitoral, informou que não foi encontrado nos autos de Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC de ROSIANE SILVA PEREIRA informação relativa a pedido de desincompatibilização junto ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais do Município de Tamboril do Piauí.
Foi expedido o Ofício Nº. 12/2021-MPE-PI, endereçado ao Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMBORIL DO
PIAUÍ (PI), com intuito de informar o período que a candidata supra exerceu a função de dirigente de Políticas Agrícolas e Produção e Secretaria
de Política Agrária e Meio Ambiente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tamboril do Piauí (PI), e se durante esse período pediu
DESIMCOMPATIBILIZAÇÃO para concorrer às eleições municipais de 2020.
Em resposta, o Sindicato dos Trabalhadores, informou que a candidata esteve presente na solenidade de posse que ocorreu no dia 13 de julho
de 2019, e que a mesma não assinou o termo de posse, sendo que, desde então, não compareceu para fazer jus da sua função, motivo pela qual
perdeu seu mandato de diretora, com base no estatuto do presente sindicato, artigo56, inciso V.
Ademais, cumpre salutar que foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral os autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo sob o Nº
0600004-35.2021.6.18.0036, proposta em face da noticiada neste autos ROSIANE SILVA PEREIRA, na qual o processo foi julgado extinto sem
exame do mérito, tendo em vista a inépcia da inicial, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Após, vieram-me os autos para manifestação.
É o sucinto relatório. Passo ao posicionamento.
Inicialmente, é importante destacar que a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) é o instrumento pelo qual, se busca atacar o
registro de candidatura de certo indivíduo que apresenta limitações no que toca a seus direitos políticos, ou seja, preconiza que esse instrumento
processual faz parte de um gênero de ação eleitoral, denominada ação de arguição de inelegibilidade, uma vez que combate um déficit na
capacidade eleitoral ativa, se valendo da ausência de condição de elegibilidade ou registrabilidade, bem como a incidência de uma causa de
inelegibilidade.
Compulsando os autos em epígrafe, visualiza-se que o objetivo principal da representação supra, é a IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA da candidata Rosiane Silva Pereira, por possível descumprimento da cota de 30% para gênero feminino e seu interstício legal
para DESINCOMPATIBILIZAÇÃO que atingiram os candidatos a vereadores da coligação do Partido dos Trabalhadores (PT) de Tamboril do
Piauí (PI) e beneficiando os da coligação do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
No tocante ao primeiro item, que diz respeito ao possível descumprimento da cota de 30% para gênero feminino pela candidata Rosiane Silva
Pereira, não foi verificado nenhuma irregularidade no seu registro de candidatura, conforme vejamos o trecho da sentença deferindo seu pedido,
nos autos do Processo Nº 0600136-29.2020.6.18.0036:
"SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura - RRC encaminhado pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, visando ao registro de
ROSIANE SILVA PEREIRA como candidata a Vereadora do Município de Tamboril do Piauí PI, nas Eleições de 2020.
Pelo exposto, DEFIRO o registro de candidatura de ROSIANE SILVA PEREIRA para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Tamboril
do Piauí/PI, nas Eleições de 2020, sob o número 15777, com a seguinte opção de nome: ROSIANE".
Mário Soares de Alencar
Juiz Eleitoral
A respeito disso, apesar de ser muito frequente os descumprimentos a cota de 30% para o gênero feminino pelos partidos políticos, que às vezes
colocam candidatos somente visando preencher o mínimo legal exigido pela legislação eleitoral, caracterizando, assim, como candidatos
fantasmas.
Contudo, apesar de aludido pelo representante, foi realizado uma análise de todo acervo probatório juntado nos autos, inclusive na defesa da
candidata, demonstra-se que não houve qualquer irregularidade no cumprimento da cota de 30% da candidata em evidência, pois verifica-se que
realmente a candidata concorreu nas eleições municipais de 2020, tendo em vista que foi anexado nos autos os santinhos da candidata;
prestações de contas de todas as despesas realizadas e obtendo a 04 (quarta) suplência pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Por outro lado, relativo ao possível descumprimento do interstício legal para DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para se candidatar nas eleições,
verifica-se com a resposta do Sindicato dos Trabalhadores que a candidata perdeu seu mandato de diretora, com base no estatuto do presente
sindicato, artigo56, inciso V, tendo em vista que abandonou suas atividades no referido órgão, ou seja, não tem mais nenhuma ligação com a
referida entidade.
Ademais, cumpre ressaltar também que o intuito do representante com as reclamações supra, seria visando uma Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura, com base nos motivos expostos acima, contudo, às eleições municipais de 2020, já ocorreram em 15 de novembro de
2020, e a candidata ROSIANE SILVA PEREIRA, não foi eleita vereadora ao cargo pleiteado, ou seja, não existe motivos para prosseguimento
dos autos, tanto pelos motivos já refutados, bem como estes retromencionados.
É importante destacar também que nos autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME sob o nº 0600004-35.2021.6.18.0036, proposta
em face também da requerida nos autos, o Juiz Eleitoral entendeu pela extinção do processo, sem resolução do mérito, considerando a inépcia
da inicial, haja vista o ajuizamento errôneo do instrumento processual utilizado, vejamos breves considerações da sentença:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME proposta pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em desfavor deROSIANE
SILVA PEREIRA, qualificada nos autos, pela suposta prática de ilícito no Pleito Eleitoral de 2020, no Município de Tamboril do Piauí, em que se
pretende a cassação do mandato eletivo da impugnada.
Com base no entendimento doutrinário e jurisprudencial supracitado, considero que não há como se adentrar na análise do mérito da demanda
proposta, eis que sua causa de pedir não fornece substância apta a deflagrar os efeitos pretendidos nesta via especial da AIME. De fato,
considero faltar à parte impugnante interesse processual, eis que se apresenta inadequado o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo com base nos fundamentos fáticos apontados como ilícitos e supostamente violadores da legitimidade do pleito. Assim, diante da carência
da ação, entendo que deve este processo sem extinto sem exame do mérito.
Pelo exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinto o presente processo, sem exame do mérito.
MÁRIO SOARES DE ALENCAR
JUIZ ELEITORAL
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Partindo dessas premissas, nota-se que a atuação do Ministério Público Eleitoral foram seguidas de acordo com a doutrina e a jurisprudência
majoritária sobre o tema, restando impossibilitado qualquer tipo de ajuizamento de ação por parte deste órgão ministerial, motivo pela qual o
noticiamente deveria na época dos fatos ter ingressado com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, visando resguardar a legalidade
do processo eleitoral contra qualquer tipo de abuso de poder, segundo expressa disposição contida no inciso XVI, do artigo 22, da Lei
Complementar nº 64/90.
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral,
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº
9.504, de 1997)
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
À vista do exposto, concluímos que não existem fundamentos jurídicos plausíveis para propositura de uma Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ou prosseguimento da Notícia de Fato Eleitoral em "lume", tendo em vista os dispositivos
mencionados acima.
Dessa forma, DETERMINO o arquivamento dos autos em epígrafe, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo novos elementos de informação,
nos termos do artigo 56, incisos II e III, da Portaria nº 1/2019, da Procuradoria Geral Eleitoral.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017.
Notifique-se o noticiante e o noticiado sobre o teor da decisão, cientificando que caberá recurso a Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 10
(dez) dias, conforme previsão nos artigos 56 §1º e 57, inciso III, da Portaria nº 1, de 09.09.2019, da Procuradoria Geral da República.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema, após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
É o Parecer.
Canto do Buriti-PI, 03 de maio de 2021.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR ELEITORAL

4.16. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17056
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se MARIA FRANCISCA DA MATA, brasileira,
RG 1.450.791 SSP-MA, CPF: 649.326.213-53 do arquivamento do Inquérito Civil SIMP 000099-029/2019, em decisão cujo dispositivo é o
seguinte: "...A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13146/2015, dispõe nos artigos 50 e 51 que:
Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por
todas as pessoas.
Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. (Vide Decreto
nº 9.762, de 2019) (grifo nosso)
§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.
§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste
artigo.
Regulamentando os supracitados artigos, o Decreto nº 9.762, de 11 de abril de 2019 dispõe sobre as diretrizes para a transformação e a
modificação de veículos automotores a fim de comporem frotas de táxi e de locadoras de veículos acessíveis a pessoas com deficiência, e,
acerca do tema, os artigos 3º e 6º aduzem:
Art. 3º As empresas de táxi garantirão que, no mínimo, dez por cento de sua frota sejam acessíveis ao transporte de pessoa em cadeira de rodas,
sem prejuízo de outras adaptações necessárias ao transporte de pessoas com outras deficiências.(grifo nosso)
§ 1º O veículo automotor acessível, para fins do disposto no caput , terá a capacidade para transportar uma pessoa em cadeira de rodas e, no
mínimo, mais dois passageiros, excluído o motorista.
§ 2º Na hipótese de não estar transportando pessoa em cadeira de rodas, o veículo terá capacidade de transportar, no mínimo, quatro
passageiros, excluído o motorista.
Art. 6º A microempresa ou a empresa de pequeno porte que opere frota de táxi atenderá ao disposto neste Decreto, observados os prazos e as
condições estabelecidas no Decreto nº 9.405, de 11 de junho de 2018.
Percebe-se, então, que a reserva 10% (dez por cento) dos veículos acessíveis à pessoa com deficiência, aplica-se apenas às frotas de empresas
de taxi. No âmbito municipal, conforme as informações prestadas pela STRANS/Teresina, por meio do ofício N°1727/2019 — GAB/STRANS,
verifica-se que, atualmente, o serviço de táxi é prestado apenas por cooperativas, que nos termos da legislação vigente NÃO estão obrigadas a
observar o percentual de reserva da LBI, uma vez que possuem natureza jurídica diferenciada, não se confundindo com empresa.
No Município de Teresina, a Lei 4678/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que seja disponibilizado, na frota dos veículos destinados aos
serviços de táxi, percentual para o atendimento a pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, traz, no artigo 1º a obrigação de
destinação do percentual mínimo de 2% (dois por cento) de veículos para o atendimento a pessoas com deficiência ou com dificuldade de
locomoção.
Conforme verificado no link: https://ptdocz.com/doc/1016584/edital-taxi---prefeitura-de-teresina, foi aberta Licitação para delegação dos serviços
de transporte público de passageiros por táxi, na cidade de Teresina -Piauí (Concorrência Pública nº. 002/2015 - Processo Administrativo nº
077.17827/2015) tendo sido efetivada a destinação de acordo com a supracitada lei, ou seja, destinou-se o percentual mínimo de 2% da frota de
veículos para o atendimento a pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.
Assim, considerando que os requisitos de acessibilidade foram devidamente cumpridos no Municipio de Teresina, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO deste inquérito civil com fundamento no art. 10 da Resolução CNMP n. 23/2007, ante a ausência de fundamento para a
propositura de ação civil pública.
Encaminhe-se esta decisão para publicação no DOEMPPI.
Notifique-se os representantes acerca da presente decisão.
Proceda-se à remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí no prazo máximo de 03(três) dias,
independentemente da publicação antes referida, para os fins do art. 9º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1º e 2º, da Resolução CNMP
n. 23/2007 e art. 39, §§ 1º e 3º, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008.
Dê-se prioridade ao feito, cumprindo-se as determinações supra com urgência, a fim de garantir a observância do prazo do art. 9º, §§ 1º e 3º, da
Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1º e 2º, da Resolução CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1º e 3º, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008.
Proceda-se à movimentação no SIMP. Teresina-PI, 06 de abril de 2021. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no
futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 04 dias do
mês de maio de 2021. Eu, Marina Silva Ribeiro, Assessora da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
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Substituta da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.17. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI17061
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGA-PI
Rua D. Pedro II, nº 90, Centro, Altos/PI; Tel: (86) 3262-2828.
pj.altolonga@mppi.mp.br
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
SIMP Nº 000107-158/2018
Assunto: SUPOSTO ÓBICE INJUSTIFICADO NA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI PELO PODER EXECUTIVO DE NOVO SANTO
ANTÔNIO.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
I - RELATÓRIO
O presente inquérito civil público, foi autuado nesta promotoria de justiça, a partir de ofício nº 2406/2017, oriundo do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, encaminhando cópias dos acórdãos nº 1.635/17, 1.637/17 e 1638/17, referentes ao processo TC nº 015453//14 - prestação de
contas do município de Novo Santo Antônio, exercício 2014, os quais informam o julgamento de contas de gestão da prefeitura municipal de
Novo Santo Antônio, por meio do processo TC/ nª 015453/14, referente ao exercício financeiro de 2014.
Conforme despacho exarado aos 26 de fevereiro de 2021, em atuação conjunta com o CACOP, verificou-se indícios de irregularidades com a
empresa Araújo e Borges Turismo com o objeto de licitação para locação de veículos.
Em análise detida aos autos, surgiram os seguintes questionamentos, enviados ao CACOP em sede de diligências:
1) Se a adesão da Prefeitura de Novo Santo Antônio ao Pregão Presencial nº.20/2013 da PMT/SEMA/SRP bem como a Ata de SRP encontra-se
dentro dos limites legais de que as aquisições ou contratações realizadas não excederam, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
consoante art. 14-A do Decreto Municipal de Teresina nº. 9.175/2009, o qual foi alterado pelo nº. 13.405/2013?
2) Se os documentos apresentados preenchem os requisitos do Decreto
Municipal nº. 9.175/2009, o qual foi alterado pelo Decreto Municipal de
Teresina nº. 13.405/2013?
3) Em caso de resposta negativa ao item acima, especificar qual o documento não se encontra em consonância com a legislação vigente e se
existe documento faltando que é necessário por determinação da legislação?
4) Se existe lei que determine a obrigatoriedade de que seja efetuado o
cadastramento de qualquer certame no sistema Licitações Web, mesmo no caso de adesão?
5) SE, no caso sub oculi, há dano ao erário? E qual o montante?
Em resposta, O CACOP em sede de Parecer nº 064/2021, apresentou as seguintes conclusões (grifos nossos), in verbis:
1. Como posto acima, o Município apresentou novos documentos que atestam que houve sim procedimento licitatório para a respectiva
contratação mencionada pelo TCE/PI, conforme corroborado pelos documentos colacionados: ofício de solicitação de adesão, ata de registro de
preço, publicação em diário oficial, resposta à solicitação de adesão, termo de homologação, contrato de prestação de serviço de locação de
veículos, que entre si firmam o Município de Novo Santo Antônio e a empresa Araújo e Borges Turismo LTDA., proposta de prestação de serviço
de transporte, publicação em diário oficial do extrato de contrato através da adesão, contrato social, CNPJ, documentos pessoais do
representante, e, ainda, Termos Aditivos.
Desta forma, a irregularidade apontada pelo TCE/PI, e que é objeto da presente investigação, não merece prosperar, já que restou
comprovada a existência de procedimento licitatório para a contratação da referida empresa.
2. Concernente ao questionamento do item "4"[1]: Nota-se que não há Lei, mas somente a Instrução Normativa nº 06/2017 do TCE/PI, de 16 de
outubro de 2017[2] (...)
(...) O descumprimento desta norma caracteriza mera irregularidade, cuja sanção pelo descumprimento é a aplicação de multa pelo
TCE/PI, conforme dispõe o art. 22 da Instrução Normativa nº 06/2017 do TCE/PI[3].
3. Por fim, o questionamento do item "5":
Restou por prejudicado, já que inexistiu improbidade administrava, tendo em vista que ocorreu, de fato, o procedimento licitatório, não
havendo ilicitude.
4. PELAS RAZÕES EXPOSTAS, este Centro de Apoio, respeitada a
independência funcional, sugere o arquivamento dos autos extrajudiciais, tendo em vista que fora colacionado nos autos o
procedimento licitatório de adesão à Ata de Registro de Preço (carona), demonstrando a inexistência da irregularidade ausência de
licitação.
Demais disso, o não preenchimento, ou preenchimento tardio, do sistema Licitações Web representa mera irregularidade administrativa que
não importa em improbidade administrativa, pois ofende à norma infralegal do TCE/PI, mais especificamente o art. 22 da Instrução Normativa
nº 06/2017 do TCE/PI, portanto não estando na seara de defesa dos direitos difusos pelo Ministério Público.
Em análise do parecer infraexposto, seguindo a linha do despacho anteriormente exarado, coaduna-se com a razão de que a documentação
acostada posteriormente pela prefeitura de Novo Santo Antônio-PI, satisfaz o objeto de investigação ministerial. Ressalte-se a existência de
meras irregularidades que por si só, não se consubstanciam na gravidade punitiva da improbidade administrativa.
Relatados. Decido
DA FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, cumpre destacar que o Inquérito Civil Público trata-se, o inquérito civil público, de um procedimento administrativo facultativo e
investigatório, de cunho pré-processual, cuja atuação é exclusiva do Ministério Público, que busca coletar elementos para a propositura
responsável de uma dada Ação Civil Pública, cujo arcabouço normativo se espraia na Constituição Federal (artigo 129, inciso III), correndo a
seguir por leis federais (artigo 8°, § 1°, Lei n. 7.347/85; artigo 6º, Lei n. 7.853/89; artigo 25, inciso IV, Lei n. 8.625/93), até alcançar a competência
concorrente dos Estados, assim como normas institucionais visando a uniformização do trâmite do procedimento.
Há de destacar que a mera irregularidade demonstrada Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público do MPPI, da improbidade administrativa. Destaca-se que o STJ ao diferenciar irregularidade de improbidade administrativa,
faz verdadeiro juízo de proporcionalidade para decidir[4], em cada caso concreto, pela aplicabilidade ou não das sanções previstas no artigo 12
da Lei de Improbidade Administrativa. A título de exemplo, o seguinte julgado (grifos nossos):
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERA
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE IMPROBIDADE DA CONDUTA E
JUÍZO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO. 1. Hipótese em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação Civil Pública contra
o Chefe de Gabinete do Município de Vacaria/RS, por ter utilizado veículo de propriedade municipal e força de trabalho de três membros da
Guarda Municipal para transportar utensílios e bens particulares.2. Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a
severidade das punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua aplicação, seja porque os remédios jurídicos para as
desconformidades entre o ideal e o real da Administração brasileira não se resumem às sanções impostas ao administrador, tanto mais
quando nosso ordenamento atribui ao juiz, pela ferramenta da Ação Civil Pública, amplos e genéricos poderes de editar provimentos
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mandamentais de regularização do funcionamento das atividades do Estado. 3. A implementação judicial da Lei da Improbidade
Administrativa segue uma espécie de silogismo - concretizado em dois momentos, distintos e consecutivos, da sentença ou acórdão que deságua no dispositivo final de condenação: o juízo de improbidade da conduta (= premissa maior) e o juízo de dosimetria da
sanção (= premissa menor). 4. Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera irregularidade administrativa, exige-se
valoração nos planos quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens jurídicos tutelados pela Constituição, pela Lei da
Improbidade Administrativa, pela Lei das Licitações, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à espécie.
Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena de transmudar-se a irregularidade administrativa banal ou trivial, noção que
legitimamente suaviza a severidade da Lei da Improbidade Administrativa, em senha para a impunidade,business as usual. 5. Nem toda
irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o administrador inábil com o administrador ímprobo.Contudo,
se o juiz, mesmo que implicitamente, declara ou insinua ser ímproba a conduta do agente, ou reconhece violação aos bens e valores protegidos
pela Lei da Improbidade Administrativa (= juízo de improbidade da conduta), já não lhe é facultado - sob o influxo do princípio da insignificância,
mormente se por 'insignificância' se entender somente o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos - evitar o juízo de dosimetria da
sanção, pois seria o mesmo que, por inteiro, excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente previstas. 6. Iniquidade é tanto punir como
improbidade, quando desnecessário (por atipicidade, p. ex.) ou além do necessário (= iniquidade individual), como absolver comportamento social
e legalmente reprovado (= iniquidade coletiva), incompatível com o marco constitucional e a legislação que consagram e garantem os princípios
estruturantes da boa administração. 7. O juiz, na medida da reprimenda (= juízo de dosimetria da sanção), deve levar em conta a gravidade, ou
não, da conduta do agente, sob o manto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que têm necessária e ampla incidência no
campo da Lei da Improbidade Administrativa. 8. Como o seu próprionomen iurisindica, a Lei 8.429/92 tem na moralidade administrativa o bem
jurídico protegido por excelência, valor abstrato e intangível, nem sempre reduzido ou reduzível à moeda corrente. 9. A conduta ímproba não é
apenas aquela que causa dano financeiro ao erário. Se assim fosse, a Lei da Improbidade Administrativa se resumiria ao art. 10, emparedados e
esvaziados de sentido, por essa ótica, os arts. 9 e 11. Logo, sobretudo no campo dos princípios administrativos, não há como aplicar a lei com
calculadora na mão, tudo expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e centavos. 10. A insatisfação dos eminentes julgadores do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o resultado do juízo de dosimetria da sanção, efetuado pela sentença, levou-os, em momento
inoportuno (isto é, após eles mesmos reconhecerem implicitamente a improbidade), a invalidar ou tornar sem efeito o próprio juízo de
improbidade da conduta, um equívoco nos planos técnico, lógico e jurídico. 11. A Quinta Turma do STJ, em relação a crime de responsabilidade,
já se pronunciou no sentido de que 'deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, não obstante a pequena quantia desviada,
diante da própria condição de Prefeito do réu, de quem se exige um comportamento adequado, isto é, dentro do que a sociedade considera
correto, do ponto de vista ético e moral'. (REsp 769317/AL, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 27.03.2006).
Nesse diapasão, prossegue Di Pietro (ano, p. 727/728), a saber:
Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente,sob pena de sobrecarregar-se
inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na esfera administrativa. A própria
severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade,
por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou
para terceiros (grifo nosso).[5]
E isso ocorre, tendo em vista que o objeto do artigo 11 da LIA é de punir o agente desonesto que afronta a moralidade administrativa, não o
inábil. Nessa esteira, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE DE PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. Não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas inabilidade do administrador, não cabem as punições
previstas na Lei nº 8.429/92.A lei alcança o administrador desonesto, não o inábil. Recurso improvido. (RESP 213994 MG 1999/0041561-2,
Relator: Min. Garcia Vieira, 1999, T1 Primeira Turma, Publicação: DJ 27.09.1999 p. 59) (grifo nosso).
Feitas estas elucubrações, este Órgão Ministerial decide, pois, pelo ARQUIVAMENTO do presente ICP, na forma da Resolução artigo 10 CNMP
23/2007. Com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí no prazo máximo de
03(três) dias, verificando-se as limitações do período extraordinário de pandemia, para os fins do art. 9°, §§ I° e 3°, da Lei n. 7.347/1985, art. 10,
§§ 1° e 2°, da Resolução CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1° e 3°, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias, na forma da Resolução acima, com envio dos autos ao CSMP para os fins de
decisão sobre homologação.
Publique-se no DOMP, com juntada respectiva.
À secretaria para os devidos fins.
Altos, 12 de abril de 2021.
Denise Costa Aguiar
Promotora de justiça
[1] Questionamento "Se existe lei que determine a obrigatoriedade de que seja efetuado o cadastramento de qualquer certame no sistema
Licitações Web, mesmo no caso de adesão?"
[2] Art. 4º. Os procedimentos licitatórios realizados deverão ser cadastrados eletronicamente por meio do preenchimento online dos formulários
do sistema Licitações Web.
§ 1º. No caso de licitações efetuadas por Sistema de Registro de Preços - SRP, devem ser informados todos os órgãos e entidades participantes.
(Redação dada pela Instrução Normativa TCE/PI n.º 10, de 13 de dezembro de 2018).
§ 2º. Também devem ser informados no Sistema Licitações Web outros procedimentos que visem à seleção de propostas pela Administração
Pública, como o credenciamento e a chamada pública, inclusive a realizada para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura
familiar. (Redação dada pela Instrução Normativa TCE/PI n.º 02, de 14 de maio de 2020
[3] Art. 22. O não envio ou o envio fora do prazo da documentação e informações previstas nesta Instrução Normativa, assim como o envio de
dados incompletos ou inconsistentes, sujeitará os responsáveis à pena de multa, com previsão no artigo 206, VIII, da Resolução TCE nº 13/11 Regimento Interno (redação dada pela Resolução n° 29/13), sujeitando ainda o ente a auditorias, a inspeções e/ou a outras medidas legais
cabíveis.
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo será calculada por ato não cadastrado, no valor e limite estipulados no art. 3º, caput e § 1º, da
Instrução Normativa TCE/PI nº 05/2014.
[4] Ato de improbidade administrativa: elemento subjetivo e má-fé. Giovana Guimarães Cortez
[5] CARVALHO, Guilherme Luiz Séver.Os princípios administrativos e o ato de improbidade administrativa.Revista Jus Navigandi, ISSN 15184862, Teresina,ano 20,n. 4264,5mar.2015. Disponível em:https://jus.com.br/artigos/31743. Acesso em:12 abr. 2021.

4.18. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17062
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 16/2021
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor LUCAS GABRIEL TRINDADE DA ROCHA,
para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial
0002874-50.2020.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime tipificado no art. 16, §1º, I da lei 10.826/03(PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO).
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Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
cinco dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital será o ato entendido como recusa em participar da audiência, o que ensejara em
oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 03 de maio de 2021.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 17/2021
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor DIEGO DE SOUSA FRANCO, para que
DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 081057762.2021.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime tipificado no art. 14 da lei 10.826/03(PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
cinco dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital será o ato entendido como recusa em participar da audiência, o que ensejara em
oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 03 de maio de 2021.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

4.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI17063
Procedimeto SIMP : 000088-434/2020
Promotor: Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
2º Promotoria de Bom Jesus
DECISÃO: Trata-se de Notícia de Fato instaurada através de Termo de Declaração prestado a Sra. Fabrícia Lopes de Assis, relatando ter
agendado consulta ortopédica na unidade SARAHBrasília para sua filha, na data de 20/01/2020, e requereu junto ao CRAS/BJ o Passe Livre
Interestadual para Pessoas com Deficiência para sua filha, no entanto, o mesmo não teria sido emitido a tempo para a data da consulta
ortopédica. Relatou que somente com a declaração do CRAS/BJ as agências de ônibus desta cidade não aceitaram tal documento para a
emissão das passagens. Solicitado ao CRAS/BJ esclarecimentos a respeito, informou-se que o passe livre interestadual da menor Fabrina de
Assis Neres foi emitido em 08 de abril de 2020 - Id. 3391613 - Página Doc:1. É um sucinto relatório. Passo a decidir. Como verificado na resposta
da CRAS/PI, não há qualquer elemento de prova mínimo a ensejar o início de uma apuração para o fato noticiado, vez que se encontra
solucionado. Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017: Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (...) I - o fato narrado já tiver sido objeto
de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018). Se a
ausência de elementos de prova ou de informação mínimos enseja o arquivamento de notícia de fato, não há motivos para permitir sua
instauração face à ausência absoluta de tais elementos. Aos olhos ministeriais, as informações prestadas pelos órgãos requeridos são suficientes
para afastar elementos mínimos exigidos para continuidade da investigação. Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão
do feito qualquer outro procedimento, ARQUIVO a presente notícia de fato em Promotoria de Justiça. Publique-se em DOEMP. Após, arquive-se
o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, comunicando-se ao E. CSMP. Cumpra-se. Bom Jesus/PI, datado e assinado
eletronicamente pelo R. MP
Procedimeto SIMP : 000257-434/2020
Promotor: Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
2º Promotoria de Bom Jesus
D E C I S Ã O Arquivamento: Trata-se de Notícia de Fato registrada a partir do encaminhamento de Estudo Psicossocial oriundo do CREAS do
município de Bom Jesus/PI, noticiando que a idosa Hilda Maria de Jesus (94 anos) e o seu filho Fidelcino Pereira de Sena (67 anos) já idoso e
com problemas de saúde, supostamente estariam sendo negligenciados pelo outro filho da idosa, Renato, sendo este o responsável pelos
benefícios dos mesmos. O referido Estudo Psicossocial em ID: 32241774, relata que Renato deixa os idosos a maior parte do tempo sozinhos em
casa, bem como informa que a residência estaria precisando de limpeza. No dia 05 de fevereiro de 2021 o CREAS do município de Bom
Jesus/PI, apresentou novo Estudo Social acerca dos fatos em ID: 32475680. Vieram-me os autos. É um sucinto relatório. Passo a decidir. Antes
de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios,
ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de
informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais. O art. 4º, §1º da
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) considera que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Tendo em vista o
novo Estudo Social encaminhado pelo CREAS do município de Bom Jesus/PI, realizado no dia 05 de fevereiro de 2021, informando que os
idosos HILDA MARIA DE JESUS e FIDELCINO PEREIRA DE SENA estão recebendo os devidos cuidados por meio da assistência prestada pela
sobrinha da idosa, a Sra. Maria Luciana Costa da Silva, eventual atuação ministerial sem justa causa efetiva, poderia levar a desiquilíbrio familiar
e piora no trato social dos idosos, já acompanhados pelo CREAS/BJ. Ainda. O relatório aponta como boas as condições da casa em que os
idosos residem, bem como noticia que os requeridos não são deixados sozinhos. Some-se, por fim, que a Sra. Maria das Graças Pereira, filha da
idosa, passou a residir em Bom Jesus/PI no intuito de cuidar dos idosos em tela. Considerando que os elementos de informação coligidos aos
autos são aptos a afastar a possível situação de negligência em torno dos cuidados aos idosos em tela, bem como Documento ID: 3451610 Página Doc: 1 D E C I S Ã O Arquivamento Trata-se de Notícia de Fato registrada a partir do encaminhamento de Estudo Psicossocial oriundo do
CREAS do município de Bom Jesus/PI, noticiando que a idosa Hilda Maria de Jesus (94 anos) e o seu filho Fidelcino Pereira de Sena (67 anos)
já idoso e com problemas de saúde, supostamente estariam sendo negligenciados pelo outro filho da idosa, Renato, sendo este o responsável
pelos benefícios dos mesmos. O referido Estudo Psicossocial em ID: 32241774, relata que Renato deixa os idosos a maior parte do tempo
sozinhos em casa, bem como informa que a residência estaria precisando de limpeza. No dia 05 de fevereiro de 2021 o CREAS do município de
Bom Jesus/PI, apresentou novo Estudo Social acerca dos fatos em ID: 32475680. Vieram-me os autos. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais. O art.
4º, §1º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) considera que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Tendo em
vista o novo Estudo Social encaminhado pelo CREAS do município de Bom Jesus/PI, realizado no dia 05 de fevereiro de 2021, informando que
os idosos HILDA MARIA DE JESUS e FIDELCINO PEREIRA DE SENA estão recebendo os devidos cuidados por meio da assistência prestada
pela sobrinha da idosa, a Sra. Maria Luciana Costa da Silva, eventual atuação ministerial sem justa causa efetiva, poderia levar a desiquilíbrio
familiar e piora no trato social dos idosos, já acompanhados pelo CREAS/BJ. Ainda. O relatório aponta como boas as condições da casa em que
os idosos residem, bem como noticia que os requeridos não são deixados sozinhos. Some-se, por fim, que a Sra. Maria das Graças Pereira, filha
da idosa, passou a residir em Bom Jesus/PI no intuito de cuidar dos idosos em tela. Considerando que os elementos de informação coligidos aos
autos são aptos a afastar a possível situação de negligência em torno dos cuidados aos idosos em tela, bem como Assinado Digitalmente por:
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Maurício Gomes de Souza às 11/03/2021 17:30:30 https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/b00776453ba2a6a23dfcfe33a0cf99c4 a
equipe do CREAS do município de Bom Jesus/PI continuará acompanhando o caso, não se vislumbra como razoável qualquer atuação
ministerial, por ora, no caso. Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, por falta de justa causa
para o seu prosseguimento ou conversão em outro instrumento investigativo. Publique-se em DOEMP. Encaminhe-se cópia da presente decisão
ao CREAS do município de Bom Jesus/PI. Após, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP e ao CAODEC, com as baixas e
registros necessários. Cumpra-se. Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

4.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI17064
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 16/2019 SIMP nº 000326-201/2018
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado a partir de Notícia de Fato para apurar informações contidas no ofício
n° 001/2018, encaminhado a esta Promotoria de Justiça noticiando, em síntese, que foram suspensos, desde o dia 01/03/2018, os serviços de
primeiros socorros para a população no período noturno (18:00 às 07:00 horas), nos finais de semana e feriados (plantões), deixando a
população de Alvorada do Gurgueia sem os serviços de saúde nesse período.
O art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece que o prazo para conclusão do Procedimento
Administrativo é de 01 (um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da
imprescindibilidade da realização de outros atos.
Este procedimento completou 1 (um) ano em 14/05/2020.
Devido ao ATO PGJ Nº 1019/2020, art. 2º (altera o Ato PGJ nº 995/2020, Art. 2º - I (Pandemia COVID-19), o presente procedimento ficou
suspenso, e atualmente se encontra vencido (Data de Vencimento: 25/10/2020).
Diante disso, determino a prorrogação deste procedimento por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Oficie-se o Sr. Lécio Gustavo de Sousa Bezerra e a Sra. Leila Patrícia Sousa Bezerra, respectivamente, Prefeito e Secretária Municipal de Saúde
do Município de Alvorada do Gurguéia, para que informem no prazo 15 (quinze) dias, acerca da atual situação da obra do Hospital de Pequeno
Porte do Município de Alvorada do Gurguéia e também como vem sendo prestados os serviços de primeiros socorros para a população no
período noturno (18:00 às 07:00 horas), nos finais de semana e feriados (plantões).
Publique-se. Cumpra-se.
Registre-se no SIMP.
Cristino Castro-PI, 03 de maio de 2021.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

4.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES-PI17065
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020
SIMP N° 000124-284/2020
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ E COLÔNIA DE PESCADORES Z-04 DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA XXIV REGATA DE CANOAS NA LAGOA GRANDE DE BURITI DOS
LOPES
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o presente Procedimento Administrativo, para acompanhar e fiscalizar as ações de
organização e realização do evento "XXIV Regata de Canoas na Lagoa Grande de Buriti dos Lopes", com data marcada para o dia 28 de março
de 2020, com início às 11h00min.
Portaria de instauração às fls. 02/04 dos autos, com as determinações iniciais de expedição de ofícios para comunicações de estilo.
Ofícios de comunicação do evento encaminhados pela Colônia de Pescadores às autoridades competentes anexados às fls. 05 a 12 dos autos.
Despacho de fl. 17, designando audiência extrajudicial para discussão de medidas necessárias pela Colônia de Pescadores com vistas a garantia
de preservação do meio ambiente, garantia da segurança, saúde pública e limpeza do local, e ao final, firmamento de termo de ajustamento de
conduta.
Audiência realizada no dia 03 de março de 2020, às 09h00min, na sede desta Promotoria, presidida por esta representante legal, com a
participação da representante/presidente da Colônia dos Pescadores, Autoridade Policial local, Secretário de Infraestrutura e Diretor
Administrativo da Secretaria de Saúde - termo de audiência de fls. 30/33 - com celebração de TAC.
Termo de ajustamento de conduta celebrado e anexado às fls. 34/37, em que figura como compromissário o Município de Buriti dos Lopes.
Termo de ajustamento de conduta firmado anexado às fls. 38/40, em que figura como compromissária a presidente da Colônia de Pescadores,
organizadora do evento, senhora Deusa Maria dos Santos de Moraes.
Ofício nº 041/2019/SMS-BL, de fl. 32/33 dos autos, encaminhado pela Secretária de Saúde Municipal de Buriti dos Lopes, por meio de seu Diretor
Administrativo, em resposta às condições pactuadas no TAC respectivo.
Às fls. 34 a 66 dos autos, consta termo de audiência realizada, com a participação da organizadora do evento, ajustando-se o adiamento do
evento, em face das restrições e medidas sanitárias imposta pelo Governo Estadual, por meio do Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, por
ocasião da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
Despachos de suspensão do prazo do procedimento administrativo, juntados às fls. 43 a 45 dos autos, em decorrência das determinações dos
atos e portarias da Procuradoria-Geral de Justiça, emitidos durante a pandemia do novo Coronavírus.
É o relatório. Passa-se a decidir.
O presente procedimento administrativo foi instaurado com o objetivo de acompanhamento e fiscalização do evento XXIV Regata de Canoas da
Lagoa Grande de Buriti dos Lopes, agendado para realização no dia 28 de março de 2020.
Noutro giro, é sabido que diante da atual conjuntura, é inviável a realização de qualquer evento, de toda e qualquer natureza, que envolva a
aglomeração de pessoas, considerando a legislação nacional e estadual que determinou medidas de distanciamento social, com a finalidade de
conter e/ou diminuir a transmissibilidade do Coronavírus, com destaque para os decretos do Executivo deste Estado, que corroboram e
prorrogam tais medidas até a presente data, pois o Brasil possui os mais altos índices de infectados por dia, e consequentemente de óbitos da
doença.
Feitas tais considerações, diante da não realização do evento no ano de 2020, em face da pandemia, determina-se o arquivamento deste
procedimento administrativo, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, tendo em vista que não há motivos para o seu
prosseguimento, haja vista que seu objeto se encontra exaurido.
Publique-se esta decisão no Diário Oficial do MPPI, para fins de publicidade, e comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí e Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente acerca do teor desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, dê-se baixa no SIMP e livro físico, após arquive-se os autos.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 02 de maio de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
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PROMOTORA DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019
SIMP N° 000142-284/2020
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ E COLÔNIA DE PESCADORES Z-04 DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA XXIII REGATA DE CANOAS NA LAGOA GRANDE DE BURITI DOS
LOPES
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o presente Procedimento Administrativo, para acompanhar e fiscalizar as ações de
organização e realização do evento "XXIII Regata de Canoas na Lagoa Grande de Buriti dos Lopes", com data marcada para o dia 30 de março
de 2019, com início às 11h00min e término às 23h30min.
Portaria de instauração às fls. 02/04 dos autos, com as determinações iniciais de expedição de ofícios para comunicações de estilo;
Ofícios de comunicação do evento encaminhados pela Colônia de Pescadores às autoridades competentes anexados às fls. 05 a 11 dos autos.
Despacho de fl. 12, designando audiência extrajudicial para fins de firmamento de termo de ajustamento de conduta, entre a organizadora do
evento, Município de Buriti dos Lopes, por meio das Secretarias de Saúde e de Infraestrutura e o Ministério Público do Estado do Piauí, com
apoio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, na sede do MPPI em Teresina, no dia 07 de março de 2019, às 09h00min.
Termo de audiência às fls. 18/21.
Termo de ajustamento de conduta celebrado e anexado às fls. 23/25, em que figura como compromissária a organizadora do evento (Colônia dos
Pescadores), representada por sua presidente, a senhora Deusa Maria dos Santos de Moraes.
Termo de ajustamento de conduta celebrado e anexado às fls.26/28, em que figura como compromissário o Município de Buriti dos Lopes.
Ofício nº 041/2019/SMS-BL às fls. 32/33 dos autos, encaminhado pela Secretária de Saúde Municipal de Buriti dos Lopes, por meio de seu
Diretor Administrativo, em resposta às condições pactuadas no TAC respectivo.
Às fls. 34 a 66 dos autos, constam Ofício nº 050/2019/SMS-BL, encaminhado pelo Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de
Buriti dos Lopes, informando o cumprimento de todas as condições estabelecidas no TAC, com comprovação da concordância dos vendedores
locais em cumprir as medidas impostas por aquele Órgão Municipal, para instalação de suas barracas/bancas.
Termo de audiência anexado às fls. 66/67, realizada no dia 21 de março de 2019, com os organizadores do evento Engole Lama, que se
realizaria na mesma data, onde os representantes do evento se comprometeram que não aconteceria interferência nem conflito espacial com o
evento das Regatas de Canoa.
Às fls. 72/73 consta termo de audiência realizada no dia 28 de março de 2019, com a participação dos organizadores do clube JE MAIS LAZER,
atendendo notificação desta signatária acerca de informação recebida de que os administradores do clube fariam evento no mesmo dia do evento
Regata de Canoas. Ao final, considerando a coincidência das datas dos eventos, foi decidida vistoria local a ser realizada por esta representante
legal no clube citado, (no dia seguinte à audiência, 29/03/2019, às 10h00min), para constatar possíveis interferências no evento Regata de
Canoas.
Termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e os administradores do Clube JE MAIS LAZER, de fls. 75/76 dos autos,
através do qual os compromissários acataram todas as recomendações Ministeriais.
Relatório final de realização da XXIII Regata de Canoas, elaborado pela Colônia de Pescadores Z-04 de Buriti dos Lopes, colacionado às fls.
78/80 dos autos extrajudiciais.
Despachos de suspensão do prazo do procedimento administrativo juntados às fls. 90 a 92 dos autos, em decorrência das determinações dos
atos e portarias da Procuradoria-Geral de Justiça emitidos durante a pandemia do novo Coronavírus.
É o relatório. Passa-se a decidir.
O presente procedimento administrativo foi instaurado com o objetivo de acompanhamento e fiscalização do evento XXIII Regata de Canoas da
Lagoa Grande de Buriti dos Lopes, agendado e realizado no dia 30 de março de 2019.
Extrai-se dos autos que foram feitas pela organizadora do evento todas as comunicações necessárias às autoridades municipais competentes,
bem como da Polícia Militar e Capitania dos Portos.
Verifica-se ainda, que foram firmados por este Órgão Ministerial termos de ajustamento com o município e a organizadora do evento, mediante as
condições citadas nos documentos, com vistas ao bom andamento do evento sem prejuízos à comunidade local e ao meio ambiente, inclusive
com apoio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente.
Também foram firmados termos de ajustamento de conduta com os organizadores do evento Engole Lama, e os administradores do clube JE, a
fim de que as atividades destes não entrassem em conflito com o evento das Regatas, e também, fossem respeitadas as determinações das
autoridades municipais de fiscalização.
De forma objetiva, se observa da análise completa dos autos e do relatório encaminhado pela representante da Colônia de Pescadores, que
todas as atividades desenvolvidas no evento Regata de Canoas, em sua XXIII Edição, foram feitas dentro de sua normalidade e não houve
empecilhos que maculassem as cláusulas do TAC, nem as recomendações deste Órgão, bem como das determinações das autoridades
municipais, Polícia Militar e Capitania dos Portos do Piauí, referentes à preservação do meio ambiente, garantia da segurança, saúde pública e
limpeza do local.
Destarte, se conclui que não se faz necessário adoção de mais nenhuma medida, em face do exaurimento do objeto do procedimento, por isso,
determina-se o arquivamento deste procedimento administrativo, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, tendo em vista que
não há motivos para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário Oficial do MPPI, para fins de publicidade, e comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí, e Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente acerca do teor desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, dê-se baixa no SIMP e livro físico, após arquive-se os autos.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de abril de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

4.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI17066
ICP 06/2018
SIMP 19-182/2018
NOTIFICAÇÃO Nº 91/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, por seu representante abaixo assinado, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e com espeque no art. 37, I, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar nº 12/93
e no art. 26, I, da Lei 8.625/93, nos autos do procedimento acima indicado, NOTIFICA Alvimar Oliveira de Andrade a manifestar se tem
interesse em discutir a assinatura de acordo de não persecução cível, agendando, em caso positivo, com este órgão, no prazo de cinco dias, data
para a realização da respectiva reunião.
Segue, em anexo, cópia integral do aludido inquisitório.
Pedro II, 28 de abril de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
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Promotor de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL17034
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0016.0005249/2020-43
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por item.
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de webcams, microfones omnidirecionais, fones de
ouvido (hedset), memória RAM, discos SSD e monitores de vídeo para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí I.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 03/03/2021
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 15/04/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 29/04/2021.
DATA DA PROPOSTA: 03/03/2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
LOTE I
EMPRESA VENCEDORA: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 09.022.398/0001-31;
REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO SILVA MELO
TELEFONE: (32) 3241-1547 / 99938-3183
E-MAIL: agem@agemtecnologia.com.br
Item

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

1

Câmeras Web (Webcam) - TIPO 1
Marca: Logitech
Modelo: C920

205

R$ 234,00

2

Câmeras Web (Webcam) com base suporte - TIPO 2
Marca: Accutone
Modelo: THEIA 360°

50

R$ 300,00

LOTE II
EMPRESA VENCEDORA: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 09.022.398/0001-31;
REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO SILVA MELO
TELEFONE: (32) 3241-1547 / 99938-3183
E-MAIL: agem@agemtecnologia.com.br
Item

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

1

Microfone de Mesa para Conferências Omnidirectional
Marca: Accutone
Modelo: R1MPN: 910-000R1M

30

R$ 550,00

2

Fone de Ouvido (Headset)
Marca: Agem
Modelo: AHX-3000 USBPN: 930-003001

300

R$ 95,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 03 DE MAIO DE 2021.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

5.2. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL17035
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0016.0005249/2020-43
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por item.
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de webcams, microfones omnidirecionais, fones de
ouvido (hedset), memória RAM, discos SSD e monitores de vídeo para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí I.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 03/03/2021
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 15/04/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 29/04/2021.
DATA DA PROPOSTA: 12/03/2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
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LOTE III
EMPRESA VENCEDORA: GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ Nº 30.426.527/0001-43
REPRESENTANTE: LUIS GUSTAVO SONCINI
TELEFONE: (11) 2598-3040
E-MAIL: comercial@gyn.net.br
Item

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

1

Memória RAM
Marca: Netcore
Modelo: NET44096SO24LV

200

R$ 178,35

2

Disco de Estado Sólido (SSD)
Marca: Adata
Modelo: AFALCON-256G-C

200

R$ 418,29

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 03 DE MAIO DE 2021.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

5.3. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO17036
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
Informa-se a todos os interessados a suspensão do PE nº 15/2021 que tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
a eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, tendo em vista a publicação da CCT 2021 e a necessidade de
atualização das planilhas de custos.
Oportunamente o edital será republicado no prazo da lei.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MPPI

5.4. AVISO DE LICITAÇÃO17044
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de Cadeiras de Rodas, conforme as especificações
contidas no Item "D" do Termo de Referência.
TIPO: Menor Preço
TOTAL DE LOTES: 1
VALOR TOTAL: R$62.582,85 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.com.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 04 de maio de 2021.
DATA DA SESSÃO: 18/05/2021, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br - (86)8190-1396
DATA: 03 de maio de 2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

6. GRUPO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À GRILAGEMGERCOG
[]

6.1. GERCOG17058
PORTARIA N° 003/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI e
Coordenador do GERCOG, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
Que os arts. 127 e 129, da Constituição Federal impõem 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 a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observada a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
Que função social da propriedade rural é cumprida quando o imóvel atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, o adequado aproveitamento racional, bem como a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente;
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, devendo o Poder
Público, dentre outras obrigações, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos;
Que compete a todos os cidadãos e entes públicos conservar o patrimônio público, pelo que qualquer alteração ou supressão de cobertura
vegetal em imóvel público exige prévia autorização legal e administrativa, pois dotada de valor econômico e ambiental;
Que teriam LEANDRO SAUER e MILTON DA ANUNCIAÇÃO BEZERRA, mediante uso de máquinas pesadas e fogo, alterado e suprimido, sem
qualquer autorização legal ou administrativa, cobertura vegetal de imóvel de propriedade do Estado do Piauí, em tese, com finalidade de
ocupação indevida de imóvel público;
Que é proibido o uso de fogo na vegetação, sem prévia aprovação administrativa e ambiental, cabendo responsabilidade pelo uso irregular do
fogo em terras públicas ou particulares se comprovado o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano
efetivamente causado;
Que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;
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RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, 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 justa causa 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 CAOMA, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
Com remessa de cópia integral dos autos, solicite-se a SEMARH/Piauí cópia integral digital dos documentos apreendidos, fotografados, da
relação de bens apreendidos, relação de nomes de trabalhadores localizados no local, bem como de seus respectivos processos/procedimentos
administrativos e laudos/relatórios inerentes à atuação resultando da visita técnica em lume, devendo informar o valor econômico do potencial
dano ambiental identificado;
Solicite-se ao NIT/PGJ levantamento patrimonial via RELIT das pessoas de LEANDRO SAUER e MILTON DA ANUNCIAÇÃO BEZERRA, bem
como de potenciais empresas vinculadas aos mesmos;
Solicite-se ao INTERPI informações sobre a situação patrimonial do imóvel objeto do presente, bem como informações e documentos que
denotem se a pessoa de MILTON DA ANUNCIAÇÃO BEZERRA possuía alguma autorização/titulação administrativa para adentrar, desmatar e
ocupar o imóvel em lume;
Nomeia-se como secretária do presente ICP, ROSIANE BRASILEIRO DE JESUS DOS PASSOS, servidor do MP/PI;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Teresina, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP Coordenador.

7. OUTROS
[]

7.1. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR17047
PORTARIA PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL Nº 002/2021
SIMP 000743-308/2020
CONSIDERANDO:
que o art. 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público, privativamente, a promoção da ação penal pública, na
forma da lei;
que os autos da Notícia de Fato nº 000743-308/2020, bem como da Representação nº 0600267-18.2020.6.18.0096, que tramitou perante o Juízo
da 96ª Zona Eleitoral, em tese, denotam ter o INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA (CNPJ nº 15.563.771/0001-64), pertencente a ITALO
VILANDER DE NEGREIROS RIBEIRO, negado/dificultado acesso por JOSÉ FRANCISCO SÁVIO MIRANDA PEREIRA à pesquisa eleitoral
protocolada sob o número PI-08881/2020, em descumprimento a ordem judicial exarada na representação em lume;
que tal conduta, em tese, amolda-se ao tipo previsto no art. 34, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97;
que o art. 35 da referida lei dispõe, ainda, que os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador podem ser
responsabilizados penalmente pelo crime em tela;
que o prazo de tramitação da notícia de fato em lume encontra-se em vias de expirar, demando o fato noticiado maior apuração;
RESOLVE:
Instaurar PIC - Procedimento Investigação Criminal, tendo em mira a colheita de
elementos que ensejem a atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza criminal,
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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;
comunique-se a presente instauração, com envio de cópia digital da portaria, à Procuradoria Regional Eleitoral - PRE/PI;
Notifique-se ITALO VILANDER DE NEGREIROS RIBEIRO para, querendo, manifestar interesse em participar de audiência para discussão de
acordo de não persecução penal e interrogatório, por meio eletrônico, em data agendada pela secretaria, mediante manifestação de interesse
pelo investigado;
nomeia-se como secretário do presente PIC, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora efetiva do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 40 (quarenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MPE.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça
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