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1. SECRETARIA GERAL 
[]

1.1. PORTARIAS PGJ12262 
PORTARIA PGJ/PI Nº 1176/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
ANA CECÍLIA ROSÁRIO RIBEIRO, titular da 55º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1183/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1132/2020, que designou o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para auxiliar na sessão do Tribunal
Popular do Júri, referente ao processo nº 0001785-19.2015.8.18.0026, dia 30 de junho de 2020, na Comarca de Campo Maior-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1184/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea 'f', da Lei Complementar Estadual no 12/93, e considerando a solicitação do Promotor de Justiça Francisco de Assis Rodrigues de
Santiago Júnior, titular da Promotoria de Justiça de Itaueira, respondendo cumulativamente pela 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para atuar na audiência
referente ao Processo nº 0000358-67.2018.8.18.0030, dia 25 de junho de 2020, às 8h, na 1ª Vara da Comarca de Oeiras.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1185/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MERIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, titular da 44º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1186/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1188/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
deferimento da solicitação contida no Requerimento 9ªPJCP nº 012/2020, da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, protocolo e-doc nº
07010081857202011,
RESOLVE:
REVOGAR a designação da Promotora de Justiça MARIA SOCORRO NASCIMENTO CARLOS DA CUNHA SILVEIRA, titular da 9ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba, para participar do Grupo de Trabalho de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de
Parnaíba-PI, contida na Portaria PGJ/PI nº 928/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1189/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando as
solicitações contidas nos Protocolos e-doc nº 07010082160202041 e 07010081998202017,
R E S O L V E
DESIGNAR o servidor Ricardo de Pádua Cicero Alves de Alencar, matrícula 15289, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e Estela Núbia dos Reis Moura, CPF nº 349.310403-06 (Contrato nº 54/2017), cujo objeto é
locação do imóvel que abriga as Promotorias de Justiça de José de Freitas, em substituição ao servidor Denilson Magalhães Leite Novaes,
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2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI12252 

anteriormente designado por meio da Portaria PGJ nº 2835/2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1190/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Ofício n° 108/2020-PJPM-MPPI, da Promotoria de
Justiça de Padre Marcos,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça GERSON GOMES PEREIRA, respondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar no processo
judicial de nº 0000055- 20.2019.8.18.0062, em trâmite na Promotoria de Justiça de Padre Marcos, em razão de arguição de suspeição da
Promotora de Justiça Karine Araruna Xavier.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1191/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER à Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, 01 (um) dia de compensação para
ser usufruído em 26 de junho de 2020, referente ao plantão ministerial realizado em 20 de junho de 2020, conforme certidão expedida pela
Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 02/2019, ficando meio dia de crédito ser anotado no prontuário e
somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

Procedimento Preparatório nº 009/2019
SIMP 001447-310/2019
Objeto: ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI
Investigada: VILENE DE SOUSA BATISTA
EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS NO
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL E DE SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. SERVIDORA OPTOU POR UM DOS CARGOS, SENDO
EXONERADA DO OUTRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESOLUTIVIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO instaurado, em 18/09/2019, após o recebimento de representação formulada pelos Vereadores
de Campo Alegre do Fidalgo - Carla Beatriz Lima Mata, Márcio Torres dos Santos e Reinaldo Gomes de Moraes -, informando sobre a
acumulação indevida de cargos públicos municipais efetivos ocupados através de concurso público pela servidora Vilene de Sousa Batista.
Conforme a denúncia, a referida servidora ocupava os cargos de Professora do ensino fundamental do Município de Campo Alegre do Fidalgo e
de Secretária da Câmara Municipal de Vereadores Campo Alegre do Fidalgo, o que foi confirmado pelos documentos juntados com a
representação, pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre do Fidalgo e pela própria Servidora.
Diante disso, em 13 de janeiro de 2020, foi expedida a Recomendação nº 002/2020, destinada ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Campo Alegre do Fidalgo, em que, caso configurado o acúmulo inconstitucional de cargos públicos pela Sra. VILENE
DE SOUSA BATISTA, fosse instaurado o devido processo disciplinar para apuração de falta funcional quanto ao acúmulo indevido de cargo.
A recomendou também foi destinada a Sra. VILENE DE SOUSA BATISTA com vistas à prevenção geral e para possibilitar a necessária OPÇÃO,
afastando-se com isso má-fé, ou seja, o desejo de acumular ilegalmente cargos públicos, o seguinte: a) que não mais acumule remuneração
relativa aos cargos públicos de Professora e Secretária da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo; e, b) realize a opção entre o cargo de
Professora do Município de Campo Alegre do Fidalgo e o cargo de Secretária da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidlago, apresentando
ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação de acatamento da presente recomendação, prova de exoneração
relativa a um dos cargos públicos acumulados;
A recomendação foi devidamente atendida pelos destinatários.
A Sra. VILENE DE SOUSA BATISTA, em resposta encaminhada à prefeitura, à Câmara e a esta Promotoria, informou sua opção pelo cargo de
Professora da rede municipal de ensino e, juntamente as explicações desta, não foi constatada má-fé na sua acumulação de cargos.
A Prefeitura também informou esta Promotoria de Justiça sobre a opção da servidora.
A Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre do Fidalgo, por meio do Ofício nº 03/2020, datado em 06 de março de 2020, informou que
foi instaurado o Processo Administrativo nº 01/2020, para a exoneração, a pedido, da Sra. Vilene de Sousa Batista, sendo acolhido pela Casa
Legislativa, conforme Portaria nº 02/2020 e publicada no dia 09/03/2020 no Diário dos Municípios.
Por fim, ante sua opção e exoneração de um dos cargos, pediu a investigada o arquivamento deste feito.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como depreende-se do escorço histórico do procedimento, a irregularidade foi sanada.
No bojo deste procedimento, foi expedida a Recomendação nº 002/2020 não só a investigada, mas também a Prefeitura Municipal de Campo
Alegre do Fidalgo e a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre do Fidalgo.
Todos os destinatários atenderam a recomendação, onde foi aberto processo administrativo para o caso e a Sra. VILENE DE SOUSA BATISTA
optou por um dos cargos, a de Professora da rede municipal de ensino, não sendo constatada má-fé em sua conduta.
Esgotado, portanto, o objeto deste procedimento preparatório, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, o que faço com fulcro no art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP de todo o teor
desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 23 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil Público nº 035/2019
SIMP 000201-310/2019
Objeto: SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
Investigado: HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROPRIEDADE DA CUNHADA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. ATO QUE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO.
FALTA DE ASSINATURA DE ALGUNS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS APTOS A DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO OU AJUIZAMENTO DE DEMANDA.
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DO
PROCEDIMENTO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado após representação formulada por Evandro de Sousa Leite, Miguel Bruno Arcanjo de Sá, Paulo
Adriano Dias Rodrigues e Raimundo Nonato Alves Pereira em que, dentre várias irregularidades, que apontam supostas irregularidades no
procedimento licitatório que originou a contratação da empresa de Vanildes Martins dos Santos, cunhada do Secretário Municipal de
Administração de Pedro Laurentino-PI no de 2013, Francisco Renato Gomes da Rocha.
Pontua a representação que em 2013, o Prefeito da época, Hernande José de Sá Rodrigues, contratou a empresa VANILDES MARTINS DOS
SANTOS ME, de propriedade da cunhada do seu Secretário Municipal de Administração e aliado político, Francisco Renato Gomes da Rocha,
para fornecimento de materiais de construção no valor de R$ 299.953,75 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e
setenta e cinco centavos).
Com as necessárias diligências, após instauração, por desmembramento, do presente inquérito, além da cópia integral do Inquérito Civil que
tramita sob o SIMP n° 000664-310/2018, foram extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TC/018760/13), o
Relatório da Fiscalização do DFAM, a Defesa Administrativa do Gestor, o Relatório do Contraditório do DFAM, Parecer do Ministério Público de
Contas, Acórdão prolatado pelo TCE, Certidão de trânsito em julgado e documentos colhidos pelo TCE que embasam o julgamento quanto ao
tópico oura apurados.
Em seguida, após despacho de 26 de março de 2019, foi juntado aos autos relatório de inspeção extraordinária solicitada pelo Ministério Público
de Contas no procedimento do TCE n° 018760/2013, bem como procedimento licitatório que culminou na escolha da empresa Vanilde Martins
dos Santos - ME.
Por fim, a juntada, pelo Município de Pedro Laurentino, após diversos ofícios enviados por esta Promotoria de Justiça, de duas notas de empenho
em nome da empresa.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que as afirmações trazidas pelos denunciantes, bem como o lastro probatório insuficiente após o esgotamento de diligências, carece o
presente inquérito civil de justa causa.
Portanto, a denúncia baseia-se em argumentos desprovidos de substrato mínimo de prova para aferir eventuais irregularidades ensejadoras de
ato de improbidade administrativa dolosa que tenha ocasionado dano ao erário.
Com a investigação, embasada principalmente no julgamento das contas e da denúncia no TCE, não se constatou fatos e provas necessárias
para caracterizar ato de improbidade administrativa pelo investigado.
Assim, traçadas estas premissas, entendemos faltar justa causa para ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Veja-se.
Ciente da denúncia ora relatada, a Corte de Contas abriu o contraditório em seu julgamento, na qual o gestor apresentou a devida defesa.
O ex-gestor justificou a referida contratação na Tomada de Preço n° 007/2013, certame este publicado do Diário dos Municípios - DOM. Consta
nos autos, apresentado pelo investigado, o referido processo licitatório, no qual alega ter comparecido apenas uma licitante.
A Corte de Contas encontrou apenas irregularidades no referido processo licitatório, como a ausência de uma página do edital e ausência de
assinatura da empresa em alguns documentos que compõem o processo licitatório que, por si só, sem mais outra ocorrência, trata-se de mera
irregularidade não suficiente para caracterizar improbidade administrativa.
Nesse sentindo, a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO
- OFENSA AO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 - MERA IRREGULARIDADE - ATO ÍMPROBO - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A ação por ato de improbidade administrativa é meio usual para se atacar judicialmente as
ações ou omissões administrativas que causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da
administração pública nos termos da Lei nº 8.429/92 - Não restando demonstrado de forma cabal que o ato praticado é ímprobo,
incabível a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 quando se trata de mera irregularidade,
impondo-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10476180014336001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. ATOS QUE IMPORTEM DANO AO ERÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO. ATOS QUE ATENTAM CONTRA PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. MERAS IRREGULARIDADES. NÃO
CONFIGURAÇÃO. 1. Meras irregularidades ou ilicitudes praticadas pelo gestor, sem a comprovação de dano ao erário e a existência de
dolo ou culpa, consubstanciada na ausência de má-fé e desonestidade, não tem o condão de constituir, por si só, ato de improbidade
administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92. 2. A conclusão unilateral dada pela CGU de suposto sobrepreço no valor contratado por
gestor municipal em percentual supostamente acima do preço de mercado, sem indicação de fontes seguras de pesquisa e dos critérios
adotados, não constitui prova suficiente a demonstrar ato de improbidade lesivo ao erário. 3. Apelações não providas.
(TRF-5 - AC: 200980010001253 AL, Relator: Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (Convocado), Data de Julgamento:
19/10/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 26/10/2017 - Página 58)
Ainda, no que se refere ao parentesco entre o Secretário de Administração Municipal e a empresária (única que compareceu no certame), não há
impeditivo legal (artigo 9°, da Lei n 8.666/1993). O simples fato de haver parentesco entre o secretário e a licitante vencedora não caracteriza ato
ímprobo.
Assim julgam os tribunais pátrios:
Apelação em Ação Civil Pública. Lei de Improbidade Administrativa. Processo licitatório. Relação de parentesco entre licitantes e prefeito.
Ausência de impedimento legal. Alegação de superfaturamento. Falta de prova. Não há impedimento legal a obstar a participação em
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processo licitatório de pessoas com grau de parentesco com o prefeito do município licitante, de modo que tal fato, por si só, não basta
para caracterizar prática de ato ímprobo. A mera alegação de superfaturamento do objeto adjudicado em processo licitatório não enseja
condenação por prática de improbidade administrativa, mormente quando as provas produzidas indicam que o valor adjudicado se justifica pelas
exigências particulares constantes do respectivo contrato administrativo.
(TJ-RO - APL: 00053615320168220000 RO 0005361-53.2016.822.0000, Data de Julgamento: 13/03/2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITANTE VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO.
PARENTE DO PREFEITO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 9º DA LEI 8.666/93. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N.
8.429/92. DEMONSTRAÇÃO DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE.
ADULTERAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. O fato de parente de prefeito municipal
figurar como sócio de pessoa jurídica vencedora de certame licitatório de ampla concorrência, isoladamente considerado, não
configura ato de improbidade administrativa, diante da inexistência de vedação expressa no art. 9º da Lei 8.666/93. Nestes casos, para a
verificação da infringência aos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, é necessária a demonstração concreta da
obtenção de vantagem ilícita no certame em decorrência do vínculo de parentesco. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Tal
cenário não se confunde com os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, situações em que a competitividade é naturalmente
restrita, e nas quais o referido vínculo de parentesco possui maiores repercussões. Interpretação sistemática do art. 37 da Lei 12.462/2011. 3.
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, antes mesmo de perscrutar a respeito de má-fé, bem como da ocorrência de dano ao
erário ou violação a princípio da administração, faz-se necessário demonstrar empiricamente a prática de alguma conduta passível de tal
caracterização por parte do agente público 4. Caso dos autos em que é imputada a prefeita municipal a conduta de adulterar o instrumento de
contrato de permissão de uso, de modo a incluir cláusulas que estabelecem ao licitante vencedor vantagens não previstas no instrumento
convocatório. Inexistência de prova da referida adulteração contratual, não havendo demonstração da assinatura de instrumento contendo tais
vícios, nem pela apelada, nem pela empresa vencedora do certame. Tese do apelante tampouco confirmada pelas testemunhas ou demais
elementos de informação colhidos no decurso do feito. 5. Apelo desprovido. Sentença de improcedência mantida na íntegra.
(TJ-AC - APL: 07002970220138010003 AC 0700297-02.2013.8.01.0003, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 07/02/2017,
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017)
Assim sendo, e por entender esgotadas as diligências necessárias, não vislumbramos lastro probatório mínimo a dar continuidade a investigação
ou até mesmo ao ajuizamento de qualquer demanda. Falta, portanto, justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações
excepcionais, quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de
autoria desmentem a alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos
ilícitos, na defesa do interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o
impetrante. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, entendemos não haver justa causa para continuidade do presente Inquérito Civil ou ajuizamento da demanda, sendo de rigor o
seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do
Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP).
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
São João do Piauí-PI, 24 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo n° 041/2020
SIMP 000299-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS E ASSISTENCIAIS EM CASO DE POSSSÍVEIS ENCHENTES NO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando acompanhar medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso
de posssíveis enchentes no primeiro semestre de 2020 no Município de Nova Santa Rita.
Recomendação nº 93/2020 expedida e encaminhada ao Município de Nova Santa Rita para adoção de algumas medidas.
Em resposta, informou "que o município de Nova Santa Rita encontra-se localizado na região na região do semi-árido brasileiro, não se tendo,
consequentemente, nenhum registro histórico de alagamento na nossa região, muito menos com pessoas desabrigadas".
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como salientado pelo Município não há situação de risco em virtude enchentes, registrando ainda que:
"... acatou a recomendação administrativa n. 95/2020, no seu inteiro teor, inclusive, editou o Decreto Municipal n. 15/2020, com vistas a
estabelecer medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso enchentes..."
Ademais, registre-se que o quadro chuvoso começa a se dissipar, diminuindo ainda mais quaisquer riscos que venha assolar o Município.
Dentro do que se encontra encartado nos autos, denecessário o trâmite deste procedimento. Logo, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da resolutividade de seu objeto.
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Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 25 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo n° 043/2020
SIMP 000301-310/2019
Objeto: ACOMPANHAR MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS E ASSISTENCIAIS EM CASO DE POSSSÍVEIS ENCHENTES NO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando acompanhar medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso
de posssíveis enchentes no primeiro semestre de 2020 no Município de Campo Alegre do Fidalgo.
Recomendação nº 95/2020 expedida e encaminhada ao Município de Campo Alegre do Fidalgo para adoção de algumas medidas.
Em resposta, informou "que o município de Campo Alegre do Fidalgo encontra-se localizado na região na região do semi-árido brasileiro, não se
tendo, consequentemente, nenhum registro histórico de alagamento na nossa região, muito menos com pessoas desabrigadas".
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como salientado pelo Município não há situação de risco em virtude enchentes, registrando ainda que:
"... acatou a recomendação administrativa n. 95/2020, no seu inteiro teor, inclusive, editou o Decreto Municipal n. 09/2020, com vistas a
estabelecer medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso enchentes..."
Ademais, registre-se que o quadro chuvoso começa a se dissipar, diminuindo ainda mais quaisquer riscos que venha assolar o Município.
Dentro do que se encontra encartado nos autos, denecessário o trâmite deste procedimento. Logo, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da resolutividade de seu objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 25 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 124/2020
Ao Excelentíssimo Senhor
Israel Odílio da Mata
Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93:
Considerando que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
Considerando que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis
(Resolução CNMP n° 164/17);
Considerando que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
Considerando 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,
conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal e artigo 203 da Constituição Estadual;
Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
Considerando ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da Lei
Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
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 o notório estado de emergência presente no mundo em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19, levando a
Organização Mundial da Saúde - OMS a declarar situação de pandemia no dia 11.3.2020, ao passo em que pleiteou, por parte de todos os
países, uma "ação urgente e agressiva" para sua contenção;
Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco potencial
da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna;
Considerando que a progressão do coronavírus COVID-19 tem sido exponencial em todo o mundo, de forma tal que todos os Governos -
incluído o brasileiro - têm buscado tomar as medidas de forma urgentíssima. É certo que cada país apresenta uma trajetória distinta no número
de casos confirmados, tendo em vista diversos fatores que influenciam a propagação da doença pulmonar causada e ao volume de testes
disponibilizados para a sua detecção;
Considerando o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí,
sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
Considerando a deflagração de situação de calamidade pública pelo Governo do Estado do Piauí, por meio do Decreto n° 18.895, de 19 de
março de 2020;
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Considerando que a Constituição Federal determina que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrando uma rede
regionalizada - com direção única em cada esfera de governo - e hierarquizada que, em sua totalidade, constituindo um sistema único de saúde,
ex vi arts. 197 e 198;
Considerando que é dever do Estado - nos diferentes níveis da federação - de pautar a sua atuação em estrita observância à garantia de
máxima efetividade quando se tratar de matérias afetas a direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito social à saúde ameaçado por
ocasião da pandemia COVID-19, pelo que estas exigem prestações positivas do Estado;
Considerando que a garantia de máxima efetividade somente pode ser alcançada objetivamente se as ações estatais forem fundadas em
critérios técnicos, apurados pelos órgãos com a atribuição constitucional, legal e regulamentar para tal, como balizado pelo Supremo Tribunal
Federal no entendimento firmado na ADI 4066;
Considerando o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
Considerando que dentre as medidas emergenciais adotadas pela Lei nº 13.979/2020, pode-se dar destaque à criação de nova hipótese de
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a
necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência;
Considerando que no seu art. 4º, referida legislação, aplicável a todos os entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), é
expressa ao prever que a dispensa de licitação baseada na emergência em razão do COVID-19 é temporária e deve ser aplicada apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19;
Considerando que dentre os requisitos legais exigidos, a nova legislação prevê a disponibilização, em sítio eletrônico específico, de todas as
contratações ou aquisições realizadas, verbis:
"Art. 4º
§ 2º - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição"
Considerando que, conforme a Nota Técnica 01/2020 do TCE/PI, por meio de seu item 6.10, deve ser publicada, sem prejuízo da imediata
disponibilização em sítio eletrônico oficial na rede mundial de computadores (internet) das informações relativas às contratações decorrentes da
Lei nº 13.979/2020, com todos os elementos previstos no § 2º do art. 4º desta lei - nome do contratado, número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição -, além dos exigidos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), deve ser efetuada a publicação resumida do instrumento de contrato, bem como de eventuais aditamentos, na imprensa
oficial, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993;
Considerando a Nota Técnica exarada pelo Gabinete de Acompanhamento e Prevenção ao COVID-19 do Ministério Público do Estado do Piauí,
orientando os gestores estaduais sobre as compras e serviços contratados pelos entes municipal e/ou estadual, no âmbito do Piauí, fundados no
decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, para aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus;
Considerando a efetivação da política de transparência da administração pública, como vincula o art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020, e de
acordo com o item 5.14, da Nota Técnica 01/20, do TCE/PI; e do item 7, da Nota Técnica Orientativa do Gabinete de Acompanhamento e
Prevenção à COVID19 (GAP-COVID19), do Ministério Público do Piauí, devendo o Ente Público criar uma aba específica no portal da
transparência de seu sítio eletrônico, alimentando-a diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de
despesas, como decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de
prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor
unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19;
Considerando a necessidade de ampla publicidade dos gastos públicos realizados, deve ser levado em conta que a celeridade necessária para
as aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos. Não se trata, assim, de autorização irrestrita para aquisição desmesurada e
irracional de bens e serviços, somente em razão de se estar em face de excepcional situação de emergência pandêmica;
Considerando que a celeridade buscada pelo legislador, ao mitigar algumas exigências previstas na sistemática da Lei nº 8.666/93, impõe ao
gestor público e as entidades que desenvolvem serviço público assemelhado, o dever de cautela e de apuração das circunstâncias fáticas que
orientam para eventual contratação direta sob tal fundamento;
Considerando que o levantamento realizado pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público -
CACOP em 16 de junho de 2020 acerca do panorama dos municípios piauienses quanto ao Portal da Transparência da covid-19 constatou que
existem 73 (setenta e três) municípios que não apresentam a publicidade dos gastos, sendo que em 66 (sessenta e seis) municípios existe um
portal especifico para a Covid-19, mas sem a devida alimentação ou com impossibilidade de acesso e que em 7 (sete) municípios não existe
portal especifico para divulgação de gastos com o Covid-19.
Considerando que ao acessar o Portal da Transparência do Município Campo Alegre do Fidalgo foi constatado que, apesar de existir uma aba
específica para a publicação dos gastos referentes ao enfrentamento da Covid-19, não está sendo alimentado com informação atualizada e em
tempo real acerca das contratações, das aquisições ou dos dados exigidas pelo §2º, artigo 4º da Lei nº Lei n° 13.979/2020;
Considerando o descumprimento pela Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo das disposições previstas no §2º, do artigo 4º da Lei
Federal n°13.979/2020;
Considerando que a vigente Constituição da República e a Constituição Estadual consagraram como princípio fundamental da Administração
Pública a publicidade (CF, art. 37, caput), bem como garantiu o direito fundamental à informação (CF, art. 5º, inciso XIV);
Considerando que o princípio da publicidade, enquanto transparência da gestão, possibilita maior controle social das contas públicas, facilitando
a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira e, consequentemente, reduzindo a margem de eventuais desvios,
sendo, portanto, uma medida de caráter preventivo visando o direito fundamental a uma boa administração pública;
Considerando que a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) determina que deve ser assegurado pelo Poder Público a "gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação" (art. 6, inciso I);
Considerando que apesar de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública, ainda persiste a necessidade da utilização de instrumento
para garantir a transparência da gestão, disponibilizando informações sem a necessidade de prévia requisição;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ Resolve RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo, Sr(a). Israel
Odílio da Mata, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e outras com ela convergente, para que:
a) Disponibilize, em sua aba específica para a Covid-19 no Portal da Transparência, os dados atualizados referentes às receitas e despesas
relacionadas ao combate da pandemia do Covid-19, em tempo real e de forma completa;
b) na página de internet acima mencionada seja incluída a apresentação de forma discriminada dos valores orçamentários recebidos e de
execução de despesas, a exemplo de contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e
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pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra; contendo, no que couber, os
nomes dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs), os prazos contratuais, os objetos e quantidades
contratados, os valores individualizados contratados e os números dos respectivos processos de contratação ou aquisição, com identidade visual
que torne as informações acessíveis à população, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020;
DETERMINA, assim, que seja encaminhado no prazo de 10 (dez) dias úteis para o e-mail desta 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
(segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br), resposta acerca das sobre as providências tomadas para cumprimento desta Recomendação.
São João do Piauí/PI, 25 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA
42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
INQUÉRITO CIVIL Nº 0002/2020 (SIMP Nº 000091-344/2020)
PORTARIA Nº 003/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da sua representante, Promotora de Justiça da Fazenda Pública, no uso de suas atribuições
legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que existem suspeita de irregularidades no tocante a falta de pagamento de médicos da Maternidade Dona Evangelina Rosa -
M.D.E.R, referente aos plantões extras, bem como vários servidores concursados e contratados que se encontram sem receber desde o mês de
dezembro/2019.
CONSIDERANDO que foram solicitadas informações, por diversas vezes, à Maternidade Dona Evangelina Rosa - M.D.E.R e ao Secretário de
Saúde do Estado sobre o fato veiculado na presente denúncia, por intermédio dos ofícios n.º 037/2020, n.º 038/2020 e n.º 040/2020 e 041/2020,
os quais, não foram respondidos até o presente momento;
CONSIDERANDO que poderá restar evidenciada, no decorrer da presente investigação, a necessidade de adoção de outras providências
extrajudiciais e judiciais;
RESOLVE
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, para apurar possíveis irregularidades no tocante a falta de pagamento de médicos da Maternidade Dona
Evangelina Rosa - M.D.E.R, referente aos plantões extras, bem como vários servidores concursados e contratados que se encontram sem
receber desde o mês de dezembro/2019.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 42ª Promotoria de Justiça;
Cumpra-se.
Teresina, 22 de junho de 2020.
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça

DESPACHO DE INSTAURAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de Manifestação nº 2269/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em suma, que: "A Feira
livre do Mercado Público de Cristino Castro está funcionando a todo vapor. No último sábado (ontem) pude constatar pessoalmente. Na feira, tem
comerciante de todas as localidades dos municípios vizinhos (Alvorada do Gurguéia, Palmeira do Piauí e Santa Luz, Brejo Novo, Barra de
Santana, Cajazeiras, etc). Constatei que na verdade não há qualquer tipo de restrição no comércio da feira. Ou seja, as pessoas se aglomeram,
se cumprimentam no mais das vezes apertando as mãos e até se abraçando. Os produtos são desde cereais até verduras, carnes. Há também o
consumo de bebida alcoólica em bares tidos no local. Da parte do poder público municipal não havia qualquer equipe de fiscalização, ou ao
menos de orientação. A menos de 50 metros (do outro lado da rua) tem a delegacia de polícia militar. Igualmente não há por parte desta qualquer
ação de proibição da realização da feira. Quanto a esta parte da negligência, tanto da prefeitura quanto da polícia, é bom que o Ministério Público
seja mais enérgico uma vez que a Prefeitura e a Polícia realizam ações "para inglês ver", quer dizer, apenas para aparecer em redes sociais a fim
de formar registros fotográficos que visam apenas eximi-lhes das responsabilidades. As ações têm pouca eficácia pois nunca se soube de
estabelecimento autuado ou de pessoa presa por descumprir as determinações de isolamento e de fechamento do comércio.".
Vale frisar que a manifestação foi recebida como Notícia de Fato (Atendimento ao Público - SIMP 000037-416/2020) pelo Grupo Regional de PJ
integradas de Bom Jesus.
Houve despacho declinando a atribuição a esta Promotoria de Justiça.
Determina o art. 1º da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público,
"A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou
representações."
Assim, determino a autuação do feito como Notícia de Fato, com o registro do procedimento no SIMP e no Livro próprio da Promotoria de
Justiça.
Tendo em vista já haver Procedimento Administrativo (SIMP 000233-201/2020), instaurado nesta Promotoria de Justiça, cujo objeto engloba os
fatos trazidos na presente manifestação, contendo, inclusive, diversos despachos e recomendações, entendo que a presente Notícia de Fato
deve ser arquivada, uma vez que seu objeto coincide com aquele contido no Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000233-201/2020),
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tudo com fundamento no art. 4º, I (parte inicial) da Resolução nº 174/2017 do CNMP. No entanto, necessária se faz a juntada da referida
manifestação aos autos do Procedimento Administrativo acima citado para a tomada das providências cabíveis.
Portanto, com fundamento nas razões de fato e de direito acima expostas, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato e a
juntada da referida manifestação aos autos do Procedimento Administrativo acima citado para a tomada das providências cabíveis, devendo ser
certificado neste o cumprimento da determinação.
Comunique-se da presente decisão a Ouvidoria do Ministério Público através do e-mail insitucional ouvidoria@mppi.mp.br.
Tendo em vista se tratar de denúncia anônima, DETERMINO a publicação da presente no DOEMPPI.
Decorrido o prazo de 10 dias sem recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça (art. 5º da Resolução 174/2017 - CNMP).
Em havendo recurso, autos conclusos para deliberação acerca da retratação (art. 4º, §3º da Resolução 174/2017 - CNMP.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 24 de junho de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos
INQUÉRITO CIVIL Nº 07/2020 - PORTARIA Nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto
no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que Noticia de fato nº 13/2019, autuada sob o SIMP nº 000198-201/2019, está com prazo vencido (art. 3º da Resolução do
CNMP nº 174/2017), sem possibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que os fatos relatados na Notícia de Fato nº 13/2019 (SIMP 000198-201/2019) configuraria, em tese, ilícito de improbidade
administrativa que importa em enriquecimento ilícito, consistindo em suposta irregularidade no recebimento de verba pelo Secretário de Saúde do
Município de Cristino Castro - PI;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, na Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, ambas do CNMP, CONVERTER a Notícia de Fato nº 13/2019 (SIMP 000198-
201/2019) em INQUÉRITO CIVIL nº 07/2020, determinando o cumprimento das seguintes diligências:
1) Registre-se no SIMP;
2) Autuem-se as peças já existentes, renumerando-as;
3) Comunique-se esta conversão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como à Ouvidoria do MPPI, via e-mail ouvidoria@mppi.mp.br,
encaminhando cópia desta Portaria;
4) Publique-se no DOEMPPI;
5) Após as diligências, certifique-se o seu cumprimento e faça concluso os autos para análise acurada dos documentos nele contidos;
Cristino Castro-PI, 25 de junho de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos

PORTARIA Nº 26/2020 - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo art. 26,
inciso I da Lei nº 8.625/1993, pelos artigos 37, inciso I, e 52, inciso V, da Lei Complementar do Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e
pelo art. 8ª, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2019,
CONSIDERANDO que, segundo determina o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui "dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que as instituições de acolhimento, sejam ela governamentais e não governamentais, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo
Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 95 do ECA.
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça recebeu a informação de que há adolescentes acolhidas na Casa Savina Petrilli que testaram
positivo para a COVID-19;
CONSIDERANDO que há a necessidade de testar, em caráter de urgência, todas as crianças e adolescentes que se encontram naquela
instituição de acolhimento, bem como dos profissionais que ali laboram, de forma a assegurar o cumprimento das normativas de segurança da
OMS, sobretudo no que se refere ao isolamento das pessoas infectadas.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 1025/2020, de 20 de março de 2020, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Teresina, no seu art. 2º, proíbe a
visitação das crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional, enquanto perdurar a situação de emergência
decorrente do COVID-19, evitando-se aglomerações de pessoas;
CONSIDERANDO o documento Recomendações do CONANDA para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes durante a Pandemia do
COVID- 19 que, no item 15, alínea "b", inciso VI, recomenda a "redefinição das rotinas de cuidado e proteção dos serviços de acolhimento
institucional, de modo a: Rever o regime de visitas de familiares, voluntários e outros, de modo a evitar a transmissão do vírus, promovendo
outras atividades de contato à distância (telefonemas, cartas, meios eletrônicos);";
CONSIDERANDO que, na referida Recomendação, consta ainda que a instituição de acolhimento institucional deve "instalar e supervisionar
hábitos de higiene condizentes com as recomendações vigentes; rever a disposição de mobiliários quanto à distância de dois metros ou mais
entre camas, mesas, cadeiras e lugares de permanência; Redistribuir quartos de modo a manter alguma reserva para eventuais casos de
quarentena quando da suspeita de infecção; de saídas não autorizadas e/ou de novos acolhimentos;" dentre outras recomendações;
CONSIDERANDO que o art. 8ª, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2018, dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para
"acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;";
CONSIDERANDO, por fim, que nos termos do art. 201, inciso VI, do ECA, compete ao Ministério Público "instaurar procedimentos
administrativos e, para instruí-los: a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento
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injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar; b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de
autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias; c)
requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas",
R E S O L V E instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 74/2020, com objetivo de adotar as providências necessárias ao caso.
Para tanto, determino:
1 - a autuação desta Portaria e de todos os documentos aos quais ela faz referência, bem como o registro deste Procedimento Administrativo em
livro próprio e no sistema SIMP;
2 - o encaminhamento de cópia da presente Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério
Público de Estado do Piauí;
3 - o envio de cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
4 - a expedição de Ofício à Fundação Municipal de Saúde de Teresina para que envie, em caráter de urgência, uma equipe especializada para a
referida unidade, localizada na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 4771, Bairro Itaperu, nesta capital, a fim de realizar a testagem
de todas as crianças e adolescentes que se encontram naquela instituição de acolhimento, bem como dos profissionais que ali laboram;
5 - a expedição de Recomendação à Casa Savina Petrilli para que: mantenha a proibição das visitas presenciais, devendo viabilizar meios que
possibilitem a manutenção do contato remoto com familiares e pessoas relevantes para a criança e o adolescente; reveja a disposição de
mobiliários quanto à distância de dois metros ou mais entre camas, mesas, cadeiras e lugares de permanência, bem como disponibilize quartos
para a quarentena de crianças e adolescentes que testem positivo para a COVID-19 ou estejam com suspeita de infecção, dentre outras
providências.
Teresina(PI), 24 de junho de 2020.
LUIZ GONZAGA REBELO FILHO
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 99/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa licitatório realizado pelo MUNICÍPIO DE ARRAIAL com a
empresa RONALDO A DA SILVA, cujo objeto é aquisição de testes rápidos destinados ao enfrentamento do COVID - 19 (Dispensa nº
07/2020), com vistas a garantir a correta execução dos recursos orçamentários destinados para o enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID - 19), classificada como
pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente.
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 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85,
25, IV, "b", da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "d", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 1º e ss. da Res. 23/2007, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações devem ser 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, a qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 40, da Constituição Estadual, as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens,
promovidas pela Administração direta, indireta ou fundacional do Estado e dos Municípios devem observar, sob pena de nulidade, os princípios
de isonomia, publicidade e probidade administrativa;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus, autorizou, enquanto perdurar essa situação, a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida de processo licitatório configura, em tese, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário, além de crime punido com detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, atendendo pedido do Ministério Público de Contas, SUSPENDEU a
realização de pagamentos à empresa RONALDO A DA SILVA - ME pelo Município de Arraial, em virtude da suposta utilização de
orçamentos fraudados para escolher a proposta mais vantajosa para aquisição direta de testes rápidos de detecção de anticorpos
contra o novo Coronavírus; (Processo TC n° 005764/2020)
CONSIDERANDO o parecer nº 026/2020, do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Estado do Piauí - CACOP/PI, o qual concluiu que existem indícios veementes de organização criminosa que atua em pelos
menos 27 municípios, dentre eles o de Arraial, em 27 processos licitatórios, todos voltados à compra de insumos para combate à COVID19, e
cometidos sempre pelo mesmo grupo criminoso, nos exatos moldes do artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/13;
CONSIDERANDO que o Ministério Público pode instaurar Procedimento Preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto;
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);
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 25, IV, "b",
da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "d", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 1º e ss. da Res. 23/2007, do CNMP e demais legislação pertinente,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em desfavor do Município de Arraial e da empresa RONALDO A
DA SILVA, cujo objeto é averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa licitatório realizado pelo MUNICÍPIO DE
ARRAIAL com a empresa RONALDO A DA SILVA, cujo objeto é aquisição de testes rápidos destinados ao enfrentamento do COVID - 19
(Dispensa nº 07/2020), com vistas a garantir a correta execução dos recursos orçamentários destinados para o enfrentamento da
situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID - 19), classificada
como pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
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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/MPPI, CAODS/MPPI e CSMP/MPPI 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 Preparatório é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma
única vez, em caso de motivo justificável.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 23 de junho de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 100/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa licitatório realizado pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PEIXE com a empresa RONALDO A DA SILVA, cujo objeto é aquisição de 100 (cem) testes rápidos destinados ao enfrentamento do
COVID - 19 (Dispensa nº 12/2020), com vistas a garantir a correta execução dos recursos orçamentários destinados para o
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID -
19), classificada como pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente.
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 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85,
25, IV, "b", da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "d", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 1º e ss. da Res. 23/2007, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações devem ser 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, a qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 40, da Constituição Estadual, as licitações para obras, serviços, compras e alienações de bens,
promovidas pela Administração direta, indireta ou fundacional do Estado e dos Municípios devem observar, sob pena de nulidade, os princípios
de isonomia, publicidade e probidade administrativa;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus, autorizou, enquanto perdurar essa situação, a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida de processo licitatório configura, em tese, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário, além de crime punido com detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, atendendo pedido do Ministério Público de Contas, SUSPENDEU a
realização de pagamentos à empresa RONALDO A DA SILVA - ME pelo Município de São José do Peixe, em virtude da suposta
utilização de orçamentos fraudados para escolher a proposta mais vantajosa para aquisição direta de testes rápidos de detecção de
anticorpos contra o novo Coronavírus; (Processo TC n° 005764/2020)
CONSIDERANDO o parecer nº 026/2020, do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Estado do Piauí - CACOP/PI, o qual concluiu que existem indícios veementes de organização criminosa que atua em pelos
menos 27 municípios, dentre eles o de São José do Peixe, em 27 processos licitatórios, todos voltados à compra de insumos para combate à
COVID19, e cometidos sempre pelo mesmo grupo criminoso, nos exatos moldes do artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/13;
CONSIDERANDO que o Ministério Público pode instaurar Procedimento Preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto;
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);
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 25, IV, "b",
da Lei nº 8.625/93, 36, IV, "d", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 1º e ss. da Res. 23/2007, do CNMP e demais legislação pertinente,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em desfavor do Município de São José do Peixe e da empresa
RONALDO A DA SILVA, cujo objeto é averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa licitatório realizado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE com a empresa RONALDO A DA SILVA, cujo objeto é aquisição de 100 (cem) testes rápidos
destinados ao enfrentamento do COVID - 19 (Dispensa nº 12/2020), com vistas a garantir a correta execução dos recursos
orçamentários destinados para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente
do novo Coronavírus (COVID - 19), classificada como pandemia, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, 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/MPPI, CAODS/MPPI e CSMP/MPPI 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 Preparatório é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma
única vez, em caso de motivo justificável.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 23 de junho de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
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PORTARIA N° 39/2020
Regulamenta a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais no âmbito da 2ª Promotoria de Esperantina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a eficiência administrativa da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, por meio da padronização
de rotinas de trabalho, implantação de medidas necessárias, utilização proveitosa de recursos virtuais e da rede mundial de computadores e
otimização de trabalho;
CONSIDERANDO ser importante fomentar um atendimento de excelência, com otimização da força de trabalho e facilitação de acesso, de modo
a melhor servir à sociedade;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 930/2019, que dispõe sobre a distribuição de notícias de fato, medidas cautelares criminais, inquéritos policiais,
processos judiciais e procedimentos administrativos às Promotorias de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
CONSIDERANDO que a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais não só alavancarão a eficiência dos serviços, mas também
diminuirão os gastos com materiais de expedientes, o que ocasiona menor impacto no meio ambiente.
RESOLVE virtualizar, a partir desta data, todos os procedimentos administrativos extrajudiciais da 2ª Promotoria de Esperantina-PI, os já
existentes e os novos, como as Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos, Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis Públicos e
Inquéritos Civis Públicos.
Com isso, a partir desta data, todos os procedimentos extrajudiciais da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina tramitarão exclusivamente pelo
Sistema Integrado do Ministério Público, em seus devidos registros.
Inicialmente, DETERMINO, a adoção das seguintes providências:
1. Arquive-se a presente portaria em pasta própria;
2. Seja feito levantamento de todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça;
3. Que todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça sejam devidamente conferidos e, após digitalizados em sua
totalidade, juntados nos seus respectivos SIMP's, onde deverão, a partir desta data, tramitarem exclusivamente;
4. Que a instauração de procedimentos extrajudiciais novos, a partir desta data, sejam feitos exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério
Público;
5. As mídias audiovisuais, cujo formato não comportem a anexação no SIMP, serão anexadas na nuvem (one drive da Promotoria de Justiça),
compartilhando o link e fazendo no movimento juntada a inclusão do link compartilhado;
6. Encaminhamento de cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Mural desta Promotoria de Justiça e no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
7. No mais, os procedimentos seguirão as legislações e regulamentações pertinentes e existentes;
8. Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para conhecimento desta.
Publique-se. Cumpra-se.
Esperantina-PI, 24 de junho de 2020.
{assinado digitalmente}
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina

PORTARIA Nº 27/2020 - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo art. 26,
inciso I da Lei nº 8.625/1993, pelos artigos 37, inciso I, e 52, inciso V, da Lei Complementar do Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e
pelo art. 8ª, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2019,
CONSIDERANDO que, segundo determina o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui "dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais;
CONSIDERANDO que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
legais, conforme previsão do art. 13 do referido Estatuto;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 245 do ECA, constitui infração administrativa "Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena - multa de três a vinte salários
de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.";
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça recebeu Ofício do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ,
encaminhando notícia veiculada no portal oitomeia (https://www.oitomeia.com.br/noticias/2020/05/31/exposedthe-perfil-no-twitter-expoe-relatos-
de-jovens-em-teresina-que-sofreram-abusos/), relatando que foram publicadas na plataforma de rede social Twitter, vários relatos de
adolescentes que foram assediadas sexualmente, inclusive em escolas particulares, por professores, conforme relatos e em outras
situações;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos direitos e garantias
legais, assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judicias e extrajudiciais cabíveis (ECA, art. 201, VIII);
CONSIDERANDO que o art. 8ª, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2018, dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para
"acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;";
CONSIDERANDO, por fim, que nos termos do art. 201, inciso VI, do ECA, compete ao Ministério Público "instaurar procedimentos
administrativos e, para instruí-los: a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento
injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar; b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de
autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias; c)
requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas";
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R E S O L V E instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 66/2020, com objetivo de realizar os encaminhamentos necessários, no
âmbito cível, em relação a denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça. Para tanto, determino:
1 - a autuação desta Portaria e de todos os documentos aos quais ela faz referência, bem como o registro deste Procedimento Administrativo em
livro próprio e no sistema SIMP;
2 - o encaminhamento de cópia impressa da presente Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do
Ministério Público de Estado do Piauí;
3 - o envio de cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
4 - a expedição de Recomendação às Escolas Particulares de Teresina, pré-escola ou creche de Teresina, a fim de que comuniquem,
imediatamente, quando do seu conhecimento, suposto abuso sexual e/ou outras formas de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão contra crianças e adolescentes, ao Conselho Tutelar da região, bem como às autoridades competentes.
Teresina(PI), 24 de junho de 2020.
LUIZ GONZAGA REBELO FILHO
Promotor de Justiça

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 024/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, com fundamento no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI atua perante os municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o
parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua - como: indivíduo
pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e
inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento,
de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB), que situa a pessoa como centro das
preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela CRFB (art. 3º, III);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade na qual as pessoas em situação de rua se encontram, em decorrência de
discriminação e do não acesso a diversos direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que as pessoas em situação de rua, dada sua situação de vulnerabilidade, são titulares do direito à assistência social (art. 23,
II, da LOAS), sendo, inclusive, destinatárias dos seguintes serviços de abrangência municipal/regional previstos na Resolução CNAS n. 109/2009:
(a) Serviço Especializado em Abordagem Social; (b) Serviço de Acolhimento Institucional para População de Rua; (c) Serviço Especializado para
Pessoas em Situação de Rua - Centro-POP; (d) Serviço de Acolhimento em República; (e) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da LOAS (Lei n. 8.742/1993), é de competência dos municípios a execução direta dos serviços
sócio assistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social e fixa a responsabilidade dos municípios na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as pessoas em situação de rua (art. 23, §2º, II, LOAS);
CONSIDERANDO que a omissão do poder público em prestar os serviços acima relacionados configura frontal ofensa à Constituição,
às leis e às normas infralegais que visam à garantia de direitos das pessoas em situação de rua, uma vez que tais serviços se destinam à
proteção da pessoa e à promoção de sua dignidade, por vezes mitigada pela miséria e pela discriminação;
CONSIDERANDO que o CREAS é um órgão estatal de abrangência municipal integrante do Sistema Único de Assistência Social que através do
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) tem por objetivo ofertar ações de orientação, proteção e
acompanhamento às famílias com um ou mais membros em situação de risco pessoal e social, ameaça ou violação de direitos;
CONSIDERANDO que o CREAS conta com uma equipe multiprofissional composta por assistentes sociais, psicólogo, educador social,
advogado, pedagogo, dentre outros, é um serviço que se articula com as diversas Políticas Públicas, com a rede de serviços socioassistenciais e
com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos no sentido de prestar às famílias e indivíduos orientações e acompanhamento direcionadas
para o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de
vulnerabilidades que as submetem a situações de risco e para a promoção dos direitos e autonomia dos usuários;
CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, até o dia 21 de junho de 2020, o Brasil havia registrado 1.071..085 casos confirmados do novo HYPERLINK
"https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/"coronavírus (COVID HYPERLINK "https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/"- HYPERLINK
"https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/"19), com 50.090 mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a mesma data, foram registrados 12.099 casos confirmados e com 421 mortos, conforme dados
oficiais da Secretaria De Estado Da Saúde Do Piauí;
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos estaduais n° 18.884/2020 (Situação de emergência em saúde pública), Decreto n° 18.895 (estado
de calamidade) e Decreto n° 18.901/2020 (medidas excepcionais - fechamento comércio COVID19), Decreto nº 18.902, de 23 de março de
2020, Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020 e a prorrogação destes 03 último pelo Decreto nº 19.013, de 07 de junho de 2020 (prorroga até
o dia 22 de junho de 2020 as medidas de isolamento social);
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos municipais n° 154/2020, n° 156/2020, nº 157/2020, nº 158/2020, nº 159/2020, nº 160/2020, nº
161/2020, nº 163/2020, nº 164/2020 e nº 167/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo Coronavírus
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(COVID -19), medidas de vigilância epidemiológica e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "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 a população em situação de rua fica potencialmente suscetível a situações de risco de diversas naturezas, em especial,
na seara da saúde, educação, registro civil, tal como, comumente, passou ou passa por situação de distanciamento ou afrouxamento de vínculos
familiares;
CONSIDERANDO que uma senhora em situação de rua foi testou positivo para COVID-19 no município de Luis Correia;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE:
RECOMENDAR que aos Municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia que efetivem a instalação ou reordenamento dos serviços
socioassistenciais de prestação contínua destinados às pessoas em situação de rua, especialmente testadas positivo para a Covid-19, com
toda a estrutura física, material e de recursos humanos, conforme parâmetros estabelecidos na legislação pertinente, adequando às medidas
emergenciais, estabelecidas pela Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, para o enfrentamento à Pandemia do
CORONAVÍRUS, tais quais:
PROMOVER Serviço Especializado em Abordagem Social que deverá ser estruturado de forma a viabilizar a busca da resolução de
necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia
dos direitos, de acordo com as indicações abaixo:
O serviço deverá ser ofertado de forma contínua e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que
identifique, no território do município, a incidência de pessoas em situação de rua, com observância apurada para prevenção e identificação de
casos suspeitos de CORONAVÍRUS;
O serviço deverá ser ofertado pelo Centro de Referência especializado de Assistência Social (CREAS);
No processo de organização do Serviço de Abordagem Social, deverá ser observado o mapeamento/diagnóstico socio-territorial da incidência de
situações de risco pessoal e social no município e da rede instalada nos territórios;
O Serviço de Abordagem deve ser ofertado ininterruptamente, ou seja, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriado, durante o
dia e a noite, devendo haver um servidor de plantão disponível;
Promover a implementação da testagem da população de rua para
a Covid-19;
OFERTAR Acolhimento Institucional para População de Rua, especialmente a testada positivo para a Covid-19, que não puder ser
reintegrada a família, devendo ser estruturado de forma a viabilizar a eficiente prestação dos serviços socioassistenciais de abrigo institucional
para a oferta de acolhimento provisório a pessoas adultas ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se encontram em situação de
rua e dar atendimento às pessoas em situação de rua, com especial atenção as medidas de prevenção, identificação de casos
suspeitos, tratamento e mitigação de danos decorrentes da Pandemia de CORONAVÍRUS;
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte quatro) dias, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@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 aos respectivos destinatários.
JUNTE-SE cópia desta Recomendação aos autos do Procedimento Administrativo 004/2020, SIMP nº 000276-197/2020.
Luís Correia, 21 de junho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça de Luís Correia
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 025/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, com fundamento no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI atua perante os municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia;
CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, até o dia 23 de junho de 2020, o Brasil havia registrado 1.111.348 casos confirmados donovo coronavírus (COVID -
19), com 51.407 mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a mesma data, foram registrados 17.476 casos confirmados e com 502 mortos, conforme dados
oficiais da Secretaria De Estado Da Saúde Do Piauí;
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos estaduais n° 18.884/2020 (Situação de emergência em saúde pública), Decreto n° 18.895 (estado
de calamidade) e Decreto n° 18.901/2020 (medidas excepcionais - fechamento comércio COVID19), Decreto nº 18.902, de 23 de março de
2020, Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020 e a prorrogação destes 03 último pelo Decreto nº 19.044, de 22 de junho de 2020(prorroga até
o dia 06 de julho de 2020 as medidas de isolamento social);
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos municipais n° 097/2020, n° 156/2020, nº 099/2020, nº 100/2020, nº 101/2020, nº 105/2020, nº
108/2020 e nº 111/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo Coronavírus (COVID -19), medidas de
vigilância epidemiológica e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
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Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "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 Governo do Estado do Piauí anunciou pelo meios de comunicação um plano de retomada, dividida por setores, cada
uma com uma cor específica que determina o grau de prioridade, sendo a primeira fase reservada a atividades de alta prioridade - grupo verde -
as quais, indústria de transformação, construção, comércio, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura;
CONSIDERANDO que apenas na segunda fase estão previstas a aberturas dos setores de administração pública, defesa e seguridade social,
atividades administrativas e serviços complementares, educação, saúde humana e serviços sociais, atividades financeiras, transporte,
armazenagem e correio, alojamento e alimentação, atividades imobiliárias, eletricidade e gás;
CONSIDERANDO que no dia 08 de junho foi implementada os primeiros passos do plano de retomada, com a reabertura dos setores automotivo,
construção civil e serviços de saúde, respeitando as medidas de prevenção determinadas pelo Poder Público, informações estas divulgadas
pelas redes sociais oficias do Governo do Estado;
CONSIDERANDO que a mídia televisiva noticiou o aumento da ocupação dos hotéis e pousadas no litoral Piauiense, mesmo em meio a
Pandemia pelo COVID - 19, assim como um maior número de frequentadores nas praias;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE:
RECOMENDAR que o Município de Cajueiro da Praia
Continue com os esforços para contenção do contágio do COVID - 19, cumprindo fielmente os decretos municipais já expedidos, assim como os
Decretos Estaduais, especialmente o referente ao as medidas excepcionais - continuidade do isolamento social - (Decreto n° 19.044/2020).
Expanda a fiscalização do funcionamento do setor hoteleiro, para garantir que este esteja cumprindo com as determinações do plano de
retomada e com as orientações gerais para prevenção do sars-cov-2 (covid-19) para o setor hoteleiro emitido pela DIVISA, em anexo.
Adote uma postura oficial diante dos meios de comunicação (TV/rádio/mídias sociais), indicando o posicionamento adotado perante o
enfrentamento da Pandemia, em especial no que concerne ao funcionamento do setor hoteleiro, indicando se está ou não funcionando
e se estiver, quais são as limitações impostas a eles, tais como fechamento de restaurante, área de lazer e proibição do acesso a praia.
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte quatro) dias, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@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 aos respectivos destinatários.
JUNTE-SE cópia desta Recomendação ao autos do Procedimento Administrativo 005/2020, SIMP nº 000277-197/2020.
Luís Correia, 23 de junho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça
Promotoria de Justiça de Luís Correia
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 026/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, no uso de
suas atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, 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 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 a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com leitos
suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora da realidade de
qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO que, até o dia 23 de junho de 2020, o Brasil havia registrado 1.111.348 casos confirmados donovo coronavírus (COVID -
19), com 51.407 mortos, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a mesma data, foram registrados 14.476 casos confirmados e com 502 mortos, conforme dados
oficiais da Secretaria De Estado Da Saúde Do Piauí;
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos estaduais n° 18.884/2020 (Situação de emergência em saúde pública), Decreto n° 18.895 (estado
de calamidade) e Decreto n° 18.901/2020 (medidas excepcionais - fechamento comércio COVID19), Decreto nº 18.902, de 23 de março de
2020, Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020 e a prorrogação destes 03 último pelo Decreto nº 19.044, de 22 de junho de 2020(prorroga até
o dia 06 de julho de 2020 as medidas de isolamento social);
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos municipais de Cajueiro da Praia n° 097/2020, n° 156/2020, nº 099/2020, nº 100/2020, nº 101/2020,
nº 105/2020, nº 108/2020 e nº 111/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo Coronavírus (COVID -19),
medidas de vigilância epidemiológica e dá outras providências;
CONSIDERANDO a publicação dos Decretos municipais de Luís Correia n° 154/2020, n° 156/2020, nº 157/2020, nº 158/2020, nº 159/2020, nº
160/2020, nº 161/2020, nº 163/2020, nº 164/2020 e nº 167/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo
Coronavírus (COVID -19), medidas de vigilância epidemiológica e dá outras providências;
CONSIDERANDO que os pacientes infectados pelo COVID-19 nos municípios de Cajueiro da Praia e Luís Correia, que necessitem de internação
serão enviados para o Hospital de referência Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba;
CONSIDERANDO que o Hospital Dirceu Arcoverde atende as demandas não só dos municípios que abrangem a comarca de Luís Correia, como
também do restante da Região norte do estado do Piauí;
CONSIDERANDO no Boletim da situação do leitos Hospitalares emitido pela SESAPI em 12 de junho de 2020, o Hospital Público Estadual
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Dirceu Arcoverde - HEDA, estava com 71,4% dos leitos clínicos ocupados e com 64% dos leitos de UTI ocupados;
CONSIDERANDO que o mesmo Boletim evidenciou que na região Norte do estado a única outra cidade a possuir leitos de UTI é a de Piripiri,
Hospital Regional Chagas Rodrigues, que já se encontra com 70% de ocupação.
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou
produtores de eventos o cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros
eventos de massa. § 1º Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de
atender às recomendações indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria
MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013";
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II -
organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
CONSIDERANDO que há outros meios a serem utilizados pelos líderes religiosos que garantem que seus fieis tenham acesso as missas
e cultos ministrados, sem que eles precisarem se deslocar de suas respectivas residências, como as transmissões ao vivo pelos diversos
aplicativos e plataformas de redes sociais existentes na internet.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR aos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia que, em cumprimento às disposições de ordem legal, administrativas e de
natureza sanitária, especialmente o Decreto Estadual nº 18.902/2020 e nº 19.044/2020, que continue a realizar fiscalização nas igrejas e
templos do município, a fim de que seja garantida a suspensão de atividades religiosas por meio presencial, como forma de prevenção à
propagação do Covid-19.
Solicita-se que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, devendo encaminhar a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Dê-se publicidade da presente Recomendação pelo diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde e aos respectivo destinatário.
JUNTE-SE cópia da presente Recomendação aos Procedimentos Aministrativos 004/2020 e 005/2020.
Luís Correia-PI, 23 de junho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça de Luís Correia

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO n.º 000398-164/2017
Trata-se de Procedimento Extrajudicial instaurado com o objetivo de apurar irregularidades apontadas no pagamento de alugueres e suspensão
de obras com recurso em caixa no âmbito do Município de Batalha-PI.
Após a realização de diligências e não tendo sido produzidas provas de quaisquer irregularidades que fundamentariam a propositura de ação civil
pública, foi determinado o arquivamento do feito.
Consta às fls. 44 decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí de não homologação do arquivamento elaborado,
determinando o retorno do procedimento para realização de outras diligências.
Observa-se, porém, que os autos retornaram a esta Promotoria de Justiça desacompanhados de mídia contendo reportagem da TV Clube,
anteriormente anexada às fls. 06.
Verifica-se, ainda, o escoamento do prazo para conclusão do presente procedimento.
Diante do exposto, DETERMINO:
A conversão imediata dos autos em Inquérito Civil Público, procedendo-se as anotações em livro próprio e demais providências de costume,
mantendo-se, por seus fundamentos fáticos e jurídicos, a portaria de fls. 02/03;
Remessa aos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para que seja anexada a mídia acima mencionada.
Nomeio o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele para secretariar os trabalhos, sob termo de compromisso.
Ciência ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CACOP/MPPI.
Republique-se a portaria, constando a presente conversão. Expedientes necessários.
Batalha-PI, 06 de abril de 2020.
Silas Sereno Lopes Promotor de Justiça¹
¹Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria
PGJ/PI nº 2694/2018, de 15 de outubro de 2018.
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 018/ 2018
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, com o objetivo de apurar irregularidades apontadas no pagamento de alugueres
e suspensão de obras com recurso em caixa, no âmbito do Município de Batalha/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI, 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:
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2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL  DE BOM JESUS-PI12263 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso II, da
Lei Maior;
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 se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Batalha/PI o Procedimento Notícia de Fato nº 000398-164/2017, cujo
objeto principal é irregularidades apontadas no pagamento de alugueres e suspensão de obras com recurso em caixa, no âmbito do Município de
Batalha/PI.
CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção imediata
de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc), sendo
necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos;
RESOLVE:
Converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo
2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de
Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de apurar atos de irregularidades apontadas no pagamento de alugueres e
suspensão de obras com recurso em caixa, no âmbito do Município de Batalha/PI. adotando, caso necessárias, ao final, as medidas judiciais
cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de
Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAO/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008,
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 2ª Promotoria de Justiça e a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral
do Ministério Público (e-mail publicacoes@mppi.mp.br), 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.
Nomeia-se o servidor Márcio do Nascimento Borges para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Notifique-se os Requerentes para oitiva, afim de prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados.
O prazo para a conclusão deste Procedimento Preparatório é de 90 (noventa) dias, consoante art. 22 da Resolução nº. 01/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça, ressaltando-se que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, o prazo acima citado
poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por decisão fundamentada de seu presidente, uma única vez, dando ciência ao Conselho Superior
do Ministério Público.
Cumpra-se.
Batalha (PI), 19 de março de 2018.
ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça

— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000026-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000026-416/2020, noticiando:
"As Barreiras Sanitárias no Município de Bom Jesus não funcionam, a principal praça da cidade está lotada de barraquinhas e são oferecidos
serviços não essenciais. Já estamos com 42 casos de COVID19. As ações do poder público Municipal estão bastante omissas no enfrentamento
da pandemia do COVID19".
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo carece de informações acerca dos fatos, notadamente, de qual atividade
não essencial se refere, que praça da cidade está lotada de barraquinhas e são oferecidos serviços não essenciais. Além de já existir
Procedimento Administrativo que acompanha os objetos relatados, podendo-se afirmar que as barreiras sanitárias vêm atuando como muita
eficiência, a circunstância de o noticiante não se identificar impede o complemento de informações absolutamente necessárias à decisão de
conversão em outro procedimento.
Nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando (grifos
nosso): "... III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não
atender à intimação para complementá-la".
Ante o exposto, determino que:
a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 10 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus
— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000035-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000035-416/2020, noticiando:
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"O Município de Bom Jesus no Sul do Piauí descumpre a última recomendação do Ministério Público em dar cumprimento ao Decreto Estadual
que trata do isolamento social até 22 de junho do corrente ano. As lojas de serviços não essenciais desde a rua Dom José Vasquez até todo o
Centro da cidade estão completamente abertas, colocando em risco a saúde pública da população. Na BR 135 restaurantes e churrascaria como
por exemplo: Gurguéia Gril, Mestre Kuka, Rancho Estrela, funciona normalmente e com colocação de mesas para receber clientes. Não tem
fiscalização da vigilância sanitária Municipal".
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo se relaciona às medidas compulsórias adotadas ao enfrentamento do
Covid-19 (Novo Coronavírus). O fato narrado corresponde ao objeto de fiscalização do procedimento Administrativo distribuído com nº SIMP
000038-082/2020 em trâmite nesta Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus.
Nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando (grifos
nosso): "... I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Ante o exposto, determino que:
a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
c) Extraia-se cópia da manifestação à ouvidoria noticiando o fato ocorrido e junte-se aos autos do procedimento SIMP nº 000038-082/2020, com
o fito de instruir o procedimento em análise para subsidiar a tomada de medidas pertinentes ao acompanhamento de fiscalizações aos órgãos
públicos mediante o enfrentamento do vírus mundial COVID-19.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 23 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus
— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000014-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000014-416/2020, noticiando:
"A cidade de Bom Jesus estar com 3 casos de coronavírus, porém o comércio desconhece o decreto estadual e estar tudo aberto, não há
fiscalização por parte do poder público municipal. Estamos com contaminação comunitária."
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo se relaciona às medidas compulsórias adotadas ao enfrentamento do
Covid-19 (Novo Coronavírus). O fato narrado corresponde ao objeto de fiscalização do procedimento Administrativo distribuído com nº SIMP
000038-082/2020 em trâmite nesta Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus.
É de suma importância salientar que o município de Bom Jesus-PI editou o decreto nº 25 de 01 de junho de 2020 determinando a prorrogação,
até o dia 07 de junho de 2020, da suspensão de atividades comerciais não consideradas como atividades essenciais no âmbito do município,
bem como o controle do fluxo de pessoas através de barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos no município, ambas em
conformidade com os decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, plenamente em vigor.
Detrai-se que o decreto nº 25 de 01 junho de 2020 não se encontra mais vigente, inexistindo decreto municipal publicado posteriormente
prorrogando as medidas de prevenção adotadas, ficando, assim, o município de Bom Jesus regido pelos decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE
MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, que foram prorrogados, até 07 de julho de 2020, por força do decreto nº 19.044, DE 22
DE JUNHO DE 2020.
Sobre a competência concorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a
competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
(ADI) 6341. Ademais, a RECOMENDAÇÃO PGJ-PI Nº 04/2020 recomendou, com a licença da redundância, aos Municípios do Estado do Piauí o
cumprimento: das medidas de suspensão das atividades comerciais e de prestação de serviços impostas pelos Decretos de nº 18.901 e 18.902
até 22 de junho de 2020, data fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013,de 07 de junho de 2020; da medida sanitária de uso obrigatório de
máscaras imposta pelo Decreto Estadual de nº 18.947 até 22 de junho de 2020, data também fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013, de 07 de
junho de 2020; de eventuais prorrogações das medidas sanitárias acima aludidas, dando continuidade às ações de enfrentamento à
disseminação do novo coronavírus.
Também recomendou a abstenção de editar atos normativos que relativizem ou confrontem diametralmente com as disposições constantes nos
decretos estaduais sobreditos e ANULEM OU REVOGUEM os que já foram editados; prorroguem os atos normativos municipais que determinam
medidas de quarentena para que atendam aos prazos fixados em âmbito estadual.
Por fim, vale citar a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 2, DE 19 DE JUNHO DE 2020, do CNMP:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja
respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do
gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial
ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
Com efeito, nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada
quando (grifos nosso): "... I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Ante o exposto, determino que:
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a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
c) Extraia-se cópia da manifestação à ouvidoria noticiando o fato ocorrido e junte-se aos autos do procedimento SIMP nº 000038-082/2020, com
o fito de instruir o procedimento em análise para subsidiar a tomada de medidas pertinentes ao acompanhamento de fiscalizações aos órgãos
públicos mediante o enfrentamento do vírus mundial COVID-19.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 24 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus
— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000020-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000020-416/2020, noticiando:
""Os Bares Rancho Estrela e Mestre Kuka, ambos localizados na BR 135, cidade de Bom Jesus, continuam com suas atividades normais,
colocando cadeiras e recebendo clientes, desrespeitando as orientações das autoridades de saúde, decreto do Governo do Estado e
recomendações já feitas pelo Ministério Público. Colocando a proliferação da Covid 19 em desfavor da saúde dessa cidade.""
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo se relaciona às medidas compulsórias adotadas ao enfrentamento do
Covid-19 (Novo Coronavírus). O fato narrado corresponde ao objeto de fiscalização do procedimento Administrativo distribuído com nº SIMP
000038-082/2020 em trâmite nesta Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus.
É de suma importância salientar que o município de Bom Jesus-PI editou o decreto nº 25 de 01 de junho de 2020 determinando a prorrogação,
até o dia 07 de junho de 2020, da suspensão de atividades comerciais não consideradas como atividades essenciais no âmbito do município,
bem como o controle do fluxo de pessoas através de barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos no município, ambas em
conformidade com os decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, plenamente em vigor.
Detrai-se que o decreto nº 25 de 01 junho de 2020 não se encontra mais vigente, inexistindo decreto municipal publicado posteriormente
prorrogando as medidas de prevenção adotadas, ficando, assim, o município de Bom Jesus regido pelos decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE
MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, que foram prorrogados, até 07 de julho de 2020, por força do decreto nº 19.044, DE 22
DE JUNHO DE 2020.
Sobre a competência concorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a
competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
(ADI) 6341. Ademais, a RECOMENDAÇÃO PGJ-PI Nº 04/2020 recomendou, com a licença da redundância, aos Municípios do Estado do Piauí o
cumprimento: das medidas de suspensão das atividades comerciais e de prestação de serviços impostas pelos Decretos de nº 18.901 e 18.902
até 22 de junho de 2020, data fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013,de 07 de junho de 2020; da medida sanitária de uso obrigatório de
máscaras imposta pelo Decreto Estadual de nº 18.947 até 22 de junho de 2020, data também fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013, de 07 de
junho de 2020; de eventuais prorrogações das medidas sanitárias acima aludidas, dando continuidade às ações de enfrentamento à
disseminação do novo coronavírus.
Também recomendou a abstenção de editar atos normativos que relativizem ou confrontem diametralmente com as disposições constantes nos
decretos estaduais sobreditos e ANULEM OU REVOGUEM os que já foram editados; prorroguem os atos normativos municipais que determinam
medidas de quarentena para que atendam aos prazos fixados em âmbito estadual.
Por fim, vale citar a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 2, DE 19 DE JUNHO DE 2020, do CNMP:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja
respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do
gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial
ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
Com efeito, nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada
quando (grifos nosso): "... I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Ante o exposto, determino que:
a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
c) Extraia-se cópia da manifestação à ouvidoria noticiando o fato ocorrido e junte-se aos autos do procedimento SIMP nº 000038-082/2020, com
o fito de instruir o procedimento em análise para subsidiar a tomada de medidas pertinentes ao acompanhamento de fiscalizações aos órgãos
públicos mediante o enfrentamento do vírus mundial COVID-19.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 24 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus
— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000028-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000028-416/2020, noticiando:
"O Comércio não essencial de Bom Jesus no Piauí está totalmente aberto, a forma de comprovação é andar pelas ruas da cidade, a orientação
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do Ministério Público para que o decreto estadual que trata do isolamento social fosse cumprido, está sendo desrespeitada. Aglomerações de
pessoas dentro destes estabelecimentos sem máscaras e proteção é bastante grande. Desde o início da Rua Dom José Vasquez até todo o
centro da cidade, todos os estabelecimentos não essenciais estão completamente abertos. Na BR 135, churrascaria abertas servindo em mesas
lotadas de pessoas"
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo se relaciona às medidas compulsórias adotadas ao enfrentamento do
Covid-19 (Novo Coronavírus). O fato narrado corresponde ao objeto de fiscalização do procedimento Administrativo distribuído com nº SIMP
000038-082/2020 em trâmite nesta Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus.
É de suma importância salientar que o município de Bom Jesus-PI editou o decreto nº 25 de 01 de junho de 2020 determinando a prorrogação,
até o dia 07 de junho de 2020, da suspensão de atividades comerciais não consideradas como atividades essenciais no âmbito do município,
bem como o controle do fluxo de pessoas através de barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos no município, ambas em
conformidade com os decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, plenamente em vigor.
Detrai-se que o decreto nº 25 de 01 junho de 2020 não se encontra mais vigente, inexistindo decreto municipal publicado posteriormente
prorrogando as medidas de prevenção adotadas, ficando, assim, o município de Bom Jesus regido pelos decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE
MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, que foram prorrogados, até 07 de julho de 2020, por força do decreto nº 19.044, DE 22
DE JUNHO DE 2020.
Sobre a competência concorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a
competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
(ADI) 6341. Ademais, a RECOMENDAÇÃO PGJ-PI Nº 04/2020 recomendou, com a licença da redundância, aos Municípios do Estado do Piauí o
cumprimento: das medidas de suspensão das atividades comerciais e de prestação de serviços impostas pelos Decretos de nº 18.901 e 18.902
até 22 de junho de 2020, data fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013,de 07 de junho de 2020; da medida sanitária de uso obrigatório de
máscaras imposta pelo Decreto Estadual de nº 18.947 até 22 de junho de 2020, data também fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013, de 07 de
junho de 2020; de eventuais prorrogações das medidas sanitárias acima aludidas, dando continuidade às ações de enfrentamento à
disseminação do novo coronavírus.
Também recomendou a abstenção de editar atos normativos que relativizem ou confrontem diametralmente com as disposições constantes nos
decretos estaduais sobreditos e ANULEM OU REVOGUEM os que já foram editados; prorroguem os atos normativos municipais que determinam
medidas de quarentena para que atendam aos prazos fixados em âmbito estadual.
Por fim, vale citar a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 2, DE 19 DE JUNHO DE 2020, do CNMP:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja
respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do
gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial
ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
Com efeito, nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada
quando (grifos nosso): "... I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Ante o exposto, determino que:
a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
c) Extraia-se cópia da manifestação à ouvidoria noticiando o fato ocorrido e junte-se aos autos do procedimento SIMP nº 000038-082/2020, com
o fito de instruir o procedimento em análise para subsidiar a tomada de medidas pertinentes ao acompanhamento de fiscalizações aos órgãos
públicos mediante o enfrentamento do vírus mundial COVID-19.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 24 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus
— DESPACHO -
Ref. SIMP Nº 000033-416/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí ao Grupo Regional de Promotorias Integradas - Polo
Bom Jesus, registrada no SIMP sob o nº 000033-416/2020, noticiando:
"A Cidade de Bom Jesus, sul do Piauí, o comércio está totalmente aberto, lotado e sem proteção, não há fiscalização por parte da vigilância
sanitária e toda população estar em risco (...) na rua Dom José Vasquez, vários estabelecimentos que não são essenciais funcionando, no centro
da cidade (Avenida Getúlio Vargas), lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos todos funcionando normalmente, na BR 135: Churrascaria
como Rancho Estrela, Mestre Kuka, Gurguéia Gril etc...todos funcionando é recebendo clientes no local. A última recomendação do Ministério
Público não estar sendo obedecida."
Em ato contínuo, o Grupo Regional de Promotorias Integradas, verificando que se trata de demanda de interesse apenas local e não regional,
não cabendo, portanto, ao Grupo Regional a adoção de providências sobre o tema, determinou o encaminhamento da presente reclamação à
Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus, detentora da atribuição para adotar as providências cabíveis.
É o sucinto relatório.
Em relação aos fatos narrados, assim dispõe o art. 1º da Resolução nº 174/2017: "Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos
órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações".
Compulsando os autos, verifica-se que o relato do noticiante anônimo se relaciona às medidas compulsórias adotadas ao enfrentamento do
Covid-19 (Novo Coronavírus). O fato narrado corresponde ao objeto de fiscalização do procedimento Administrativo distribuído com nº SIMP
000038-082/2020 em trâmite nesta Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus.
É de suma importância salientar que o município de Bom Jesus-PI editou o decreto nº 25 de 01 de junho de 2020 determinando a prorrogação,
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até o dia 07 de junho de 2020, da suspensão de atividades comerciais não consideradas como atividades essenciais no âmbito do município,
bem como o controle do fluxo de pessoas através de barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos no município, ambas em
conformidade com os decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, plenamente em vigor.
Detrai-se que o decreto nº 25 de 01 junho de 2020 não se encontra mais vigente, inexistindo decreto municipal publicado posteriormente
prorrogando as medidas de prevenção adotadas, ficando, assim, o município de Bom Jesus regido pelos decretos estaduais nº 18.901, DE 19 DE
MARÇO DE 2020 e nº 18.902, de 23 de março de 2020, que foram prorrogados, até 07 de julho de 2020, por força do decreto nº 19.044, DE 22
DE JUNHO DE 2020.
Sobre a competência concorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a
competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
(ADI) 6341. Ademais, a RECOMENDAÇÃO PGJ-PI Nº 04/2020 recomendou, com a licença da redundância, aos Municípios do Estado do Piauí o
cumprimento: das medidas de suspensão das atividades comerciais e de prestação de serviços impostas pelos Decretos de nº 18.901 e 18.902
até 22 de junho de 2020, data fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013,de 07 de junho de 2020; da medida sanitária de uso obrigatório de
máscaras imposta pelo Decreto Estadual de nº 18.947 até 22 de junho de 2020, data também fixada pelo Decreto Estadual nº 19.013, de 07 de
junho de 2020; de eventuais prorrogações das medidas sanitárias acima aludidas, dando continuidade às ações de enfrentamento à
disseminação do novo coronavírus.
Também recomendou a abstenção de editar atos normativos que relativizem ou confrontem diametralmente com as disposições constantes nos
decretos estaduais sobreditos e ANULEM OU REVOGUEM os que já foram editados; prorroguem os atos normativos municipais que determinam
medidas de quarentena para que atendam aos prazos fixados em âmbito estadual.
Por fim, vale citar a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 2, DE 19 DE JUNHO DE 2020, do CNMP:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja
respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do
gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial
ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
Com efeito, nos termos do art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada
quando (grifos nosso): "... I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Ante o exposto, determino que:
a) Autue-se a presente peça de informação como Notícia de Fato, com fundamento no art. 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
b) ARQUIVE-SE o presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
c) Extraia-se cópia da manifestação à ouvidoria noticiando o fato ocorrido e junte-se aos autos do procedimento SIMP nº 000038-082/2020, com
o fito de instruir o procedimento em análise para subsidiar a tomada de medidas pertinentes ao acompanhamento de fiscalizações aos órgãos
públicos mediante o enfrentamento do vírus mundial COVID-19.
Visto se tratar de noticiante anônimo, deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do
Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 24 de junho de 2020.
Gerson Gomes Pereira
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 042/2020
PORTARIA Nº 066/2020 (SIMP: 000170-424/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" e "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis, segundo o que delimita o art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 3º, parágrafo único da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017, onde consta a vedação
de expedição de requisições nas Notícias de Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da tramitação do procedimento que tem por objeto tratar sobre a regularidade e ampliação do
Programa Teresina Solidária, com distribuição de cestas básicas de forma mais ampla para a população vulnerabilizada, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 011-A/2020 (SIMP: 000170-424/2020) em Procedimento Administrativo nº 042/2020, dando-se a
numeração sequencial da espécie, visando à apuração dos fatos noticiados na portaria originária e acima reiterados.
Determino a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 24 de Junho de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
RECOMENDAÇÃO Nº018/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 042/2020
(SIMP: 000170-424/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" a
"c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde-OMS declarou, no dia 11.03.2020, que a rápida expansão do novo coronavírus (COVID-
19) pelo mundo já se configurava como uma pandemia, que já trouxe sérios prejuízos às rotinas normais dos serviços públicos, realçando uma
maior necessidade de implementar-se medidas necessárias à garantia mínima dos direitos de toda a população;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de Fevereiro
de 2020, por meio da edição da Portaria nº 188, do Ministério da Saúde, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO o que prevê Decreto Estadual nº 18.884/2020, que regulamenta a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no
âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial
do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Crise e dá outas providências;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 9º, do Decreto Estadual n° 18.884/2020, que declara situação de emergência em saúde pública no
âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as disposições Decreto nº 18.895/2020, que declarou estado de calamidade no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, no mesmo sentido, o Município de Teresina editou a Lei Municipal nº 5.499, de 09 de maço de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19); o Decreto n.º 19.537, de 20 de março
de 2020, que declara "estado de calamidade pública", em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença
infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências; e o Decreto Municipal nº 19.531, de 18.03.2020, que
declarou situação de emergência em saúde pública no Município de Teresina e dispôs sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a ocorrência da pandemia do novo coronavírus no Município de Teresina, obriga que a gestão pública adote medidas
concretas e excepcionais, especialmente de caráter preventivo, com a finalidade de atenuar os riscos de contágio pela COVID-19;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO que as disposições da Lei nº 11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN, com
vistas a assegurar o direito humanos à alimentação adequada e dá outras providências, estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos
e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da
sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à
alimentação adequada (art. 1º);
CONSIDERANDO que, consoante a determinação contida no art. 2º, da Lei nº 11.346/2006, a alimentação adequada é direito fundamental do ser
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o
poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população;
CONSIDERANDO que é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do
direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade, por força do art. 2º, § 2º, da Lei nº
11.346/2006;
CONSIDERANDO as normas constitucionais que se impõem à atuação da Administração Pública estabelecem que o Estado, em todas suas
atividades, deve pautar-se pelos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da
Carta da República;
CONSIDERANDO a preciosa noção de impessoalidade, conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, como princípio constitucional
expresso na Constituição Federal que, ipsis litteris: "nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados
sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades
pessoais, políticas ou ideologias não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou
grupos de qualquer espécie" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed., rev. e atual. São Paulo: Editora
Malheiros, 2009. p. 114);
CONSIDERANDO que a impessoalidade traduz manifestação na práxis sob duas acepções: interna e externa;
CONSIDERANDO que a impessoalidade, em sua acepção externa é um mandamento de otimização que obriga o gestor público a, no exercício
de sua atividade administrativa, tratar a todos os administrados de modo isonômico, vedada qualquer discriminação odiosa, desarrazoada,
desproporcional ou desprovida de fundamentação normativa, sempre com base numa atitude objetiva, sem simpatias ou favoritismos por um ou
outro administrado subjetivamente considerado;
CONSIDERANDO que a impessoalidade em sua acepção externa é um mandamento de otimização que obriga o gestor público a, no exercício
de sua atividade administrativa, abster-se de usar a máquina pública com instrumento de promoção pessoal, enaltecimento da própria imagem ou
instrumento de valorização de sua honra, qualidades e reputação;
CONSIDERANDO que a impessoalidade é princípio que também fundamenta e orienta a práxis da Assistência Social no ordenamento jurídico
brasileiro, notadamente quando estabelece-se no art. 4º, incisos II, III e IV, da Lei nº 8.742/93-Lei orgânica da Assistência Social/LOAS,
respectivamente a universalização dos direitos sociais; o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que o Sistema de Assistência Social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos na Lei nº 8.472/93 far-se-á com recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além
daqueles que compõem o Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS;
CONSIDERANDO que os serviços prestados pela Assistência Social são considerados serviços essenciais, porque indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na medida em que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou
a segurança da população, conforme o que determina o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO que os Planos de Contingência elaborados pela União, Estados e Municípios devem obedecer necessariamente à orientação
de que a distribuição de quaisquer benefícios de caráter assistencial seja feita apenas mediante regulamentação pelo poder executivo
municipal ou legislativo, respeitando-se critérios de impessoalidade e sendo vedada a promoção pessoal;
CONSIDERANDO o inteiro teor da Manifestação 2046, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público, a qual encaminhou o Ofício nº 0056, de
08.06.2020, do Gabinete do Vereador Edilberto Borges Dudu, segundo o qual o Município de Teresina lançou nova etapa do Programa Teresina
Solidária, com o fim de distribuir cestas básicas para a população que está passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do
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novo coronavírus (COVID-19), desta feita contando com um total de 36.600 (trinta e seis mil e seiscentas) unidades;
CONSIDERANDO que, na primeira etapa do Programa Teresina Solidária, quando foram distribuídas 11.409 (onze mil, quatrocentas e nove)
cestas básicas. o cadastro foi destinado a famílias chefiadas por trabalhadores autônomos, com acesso no próprio site da Prefeitura
(www.teresina.pi.gov.br), no link TERESINA SOLIDÁRIA - Requerimento de Cesta Básica, com posterior análise pela equipe de assistentes
sociais da Prefeitura de Teresina e entrega das cestas em seguida;
CONSIDERANDO que, nesta segunda etapa, o Programa Teresina Solidária organizará a distribuição das cestas básicas por intermédio de 732
(setecentos e trinta e duas) associações de moradores cadastradas no banco de dados do Orçamento Popular, além de outras associações e
entidades religiosas, abrangendo também algumas categorias de autônomos que não foram contempladas na primeira etapa, como motoristas de
aplicativos e artesãos, de forma a ampliar-se o número de famílias beneficiadas;
CONSIDERANDO que cada associação ou entidade religiosa poderá efetivar o cadastro de 50 (cinquenta) famílias em situação de
vulnerabilidade que ainda não foram contempladas por este benefício e que se enquadram nos critérios para o recebimento da cesta básica, por
meio do link http://sts.pmt.pi.gov.br/app/login.php;
CONSIDERANDO que, para receber a cesta básica, o(a) representante da família deverá firmar Termo Autodeclaratório declarando que é
trabalhador(a) autônomo(a) em situação de vulnerabilidade, com perda de rendimentos ocasionada pela situação de calamidade decorrente da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e, portanto, sem condições de autossustento e sustento do meu grupo familiar; e que nenhum dos
membros do grupo familiar possui renda contínua e fixa como aposentadoria, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa -
Família (PBF), contrato de trabalho suspenso pela situação da pandemia, foi beneficiado pelo Auxílio Emergencial do Governo Federal ou pelo
Programa Teresina Solidária no período da pandemia;
CONSIDERANDO que o Programa Teresina Solidária constitui iniciativa para resguardar a segurança alimentar da população do Município de
Teresina, especialmente de uma grande parte que se encontra a descoberto por outros benefícios de caráter assistencial e programas sociais de
quaisquer dos entes federativos, demonstrando o nítido caráter de permanência e essencialidade das políticas socioassistenciais, uma vez que
as situações de vulnerabilidade social podem se verificar a qualquer momento da vida de qualquer pessoa, como ora acontece no contexto da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 042/2020 (SIMP: 000170-424/2020), desta 49ª
Promotoria de Justiça, instaurado para tratar sobre a regularidade e ampliação do Programa Teresina Solidária, que tem como objetivo a
distribuição de cestas básicas para a população vulnerabilizada do Município de Teresina, em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19);
RESOLVE
RECOMENDAR ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de Teresina que, ao proceder à regulamentação do Programa Teresina Solidária como
benefício de caráter assistencial emergencial, o faça adotando os seguintes parâmetros, a saber:
a) que a regulamentação do Programa Teresina Solidária seja feita com integral respeito aos critérios de impessoalidade, vedada a
promoção pessoal de qualquer agente político;
b) que os representantes das famílias a serem cadastradas no Programa Teresina Solidária sejam inteiramente cientificadas das
implicações e responsabilidades decorrentes da assinatura do Termo Autodeclaratório que as habilitará ao recebimento das cestas
básicas;
c) que todas as associações e entidades religiosas habilitadas a participar da indicação das famílias beneficiadas comprovem a
existência legal e formal, assim como a regularidade da prestação de serviços na suas áreas de atuação;
d) que todas as associações e entidades religiosas habilitadas a participar da indicação das famílias beneficiadas firmem Termo de
Compromisso e Responsabilidade de fazerem somente indicações absolutamente necessárias de famílias que preencham os critérios
estabelecidos no Programa Teresina Solidária, especialmente as que apresentem mais acentuado grau de vulnerabilidade social,
ficando cientes das implicações e responsabilidades decorrentes da assinatura de tal Termo;
e) que o órgão municipal encarregado da organização do Programa Teresina Solidária proceda à individualização das famílias a serem
beneficiadas, utilizando-se de ferramentas de cruzamento de dados de todos os bancos e sistemas disponíveis, a fim de que sejam
beneficiadas aquelas que apresentem maior grau de vulnerabilidade social e não tenham sido incluídas em outros programas ou
benefícios de quaisquer dos entes federativos;
f) que a distribuição efetiva das cestas básicas seja feita pelo órgão municipal encarregado da organização de todas as etapas do
Programa Teresina Solidária, preferencialmente em espaços públicos amplos e mediante agendamento prévio, a fim de evitar-se
aglomerações e pânico, em dias e horas amplamente divulgados em todos os canais de comunicação da Prefeitura Municipal de
Teresina;
g) que, após o fim do estado de calamidade pública decretado em decorrência do contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), as famílias beneficiadas pelo Programa Teresina Solidária sejam incluídas na rede de serviços socioassistenciais e referenciadas
nos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS de seus territórios, devendo serem adotadas todas as medidas posteriores com
vistas à ampliação da proteção social, enquanto necessárias.
Outrossim, nos termos do art. 37, II, da Lei Complementar nº 12/1993, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05 (cinco)
dias, a instituição mencionada preste informações acerca do cumprimento da presente recomendação, assim como sobre as medidas
adotadas para tanto, alertando-se que o descumprimento poderá ensejar a instauração de inquérito civil e/ou ingresso de ação civil pública de
obrigação de fazer, com cominação de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Teresina-PI, 24 de Junho de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 61/2020
Processo Administrativo nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e
art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis
(Resolução CNMP n° 164/17);
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
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CONSIDERANDO 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,
conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal e artigo 203 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
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 o notório estado de emergência presente no mundo em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19, levando a
Organização Mundial da Saúde - OMS a declarar situação de pandemia no dia 11.3.2020, ao passo em que pleiteou, por parte de todos os
países, uma "ação urgente e agressiva" para sua contenção;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que a progressão do coronavírus COVID-19 tem sido exponencial em todo o mundo, de forma tal que todos os Governos -
incluído o brasileiro - têm buscado tomar as medidas de forma urgentíssima. É certo que cada país apresenta uma trajetória distinta no número
de casos confirmados, tendo em vista diversos fatores que influenciam a propagação da doença pulmonar causada e ao volume de testes
disponibilizados para a sua detecção;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a deflagração de situação de calamidade pública pelo Governo do Estado do Piauí, por meio do Decreto n° 18.895, de 19 de
março de 2020;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrando uma rede
regionalizada - com direção única em cada esfera de governo - e hierarquizada que, em sua totalidade, constituindo um sistema único de saúde,
ex vi arts. 197 e 198;
CONSIDERANDO que é dever do Estado - nos diferentes níveis da federação - de pautar a sua atuação em estrita observância à garantia de
máxima efetividade quando se tratar de matérias afetas a direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito social à saúde ameaçado por
ocasião da pandemia COVID-19, pelo que estas exigem prestações positivas do Estado;
CONSIDERANDO que a garantia de máxima efetividade somente pode ser alcançada objetivamente se as ações estatais forem fundadas em
critérios técnicos, apurados pelos órgãos com a atribuição constitucional, legal e regulamentar para tal, como balizado pelo Supremo Tribunal
Federal no entendimento firmado na ADI 4066;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
CONSIDERANDO que dentre as medidas emergenciais adotadas pela Lei nº 13.979/2020, pode-se dar destaque à criação de nova hipótese de
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a
necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência;
CONSIDERANDO que no seu art. 4º, referida legislação, aplicável a todos os entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), é
expressa ao prever que a dispensa de licitação baseada na emergência em razão do COVID-19 é temporária e deve ser aplicada apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19;
CONSIDERANDO que dentre os requisitos legais exigidos, a nova legislação prevê a disponibilização, em sítio eletrônico específico, de todas as
contratações ou aquisições realizadas, verbis:
"Art. 4º (...)
§ 2º - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição";
CONSIDERANDO que, conforme a Nota Técnica 01/2020 do TCE/PI, por meio de seu item 6.10, deve ser publicada, sem prejuízo da imediata
disponibilização em sítio eletrônico oficial na rede mundial de computadores (internet) das informações relativas às contratações decorrentes da
Lei nº 13.979/2020, com todos os elementos previstos no § 2º do art. 4º desta lei - nome do contratado, número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição -, além dos exigidos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), deve ser efetuada a publicação resumida do instrumento de contrato, bem como de eventuais aditamentos, na imprensa
oficial, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993;
CONSIDERANDO a Nota Técnica exarada pelo Gabinete de Acompanhamento e Prevenção ao COVID-19 do Ministério Público do Estado do
Piauí, orientando os gestores estaduais sobre as compras e serviços contratados pelos entes municipal e/ou estadual, no âmbito do Piauí,
fundados no decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus;
CONSIDERANDO a efetivação da política de transparência da administração pública, como vincula o art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020, e
de acordo com o item 5.14, da Nota Técnica 01/20, do TCE/PI; e do item 7, da Nota Técnica Orientativa do Gabinete de Acompanhamento e
Prevenção à COVID19 (GAP-COVID19), do Ministério Público do Piauí, devendo o Ente Público criar uma aba específica no portal da
transparência de seu sítio eletrônico, alimentando-a diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de
despesas, como decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de
prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor
unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla publicidade dos gastos públicos realizados, deve ser levado em conta que a celeridade necessária
para as aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos. Não se trata, assim, de autorização irrestrita para aquisição desmesurada e
irracional de bens e serviços, somente em razão de se estar em face de excepcional situação de emergência pandêmica;
CONSIDERANDO que a celeridade buscada pelo legislador, ao mitigar algumas exigências previstas na sistemática da Lei nº 8.666/93, impõe ao
gestor público e as entidades que desenvolvem serviço público assemelhado, o dever de cautela e de apuração das circunstâncias fáticas que
orientam para eventual contratação direta sob tal fundamento;
CONSIDERANDO que o levantamento realizado pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público -
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CACOP em 16 de junho de 2020 acerca do panorama dos municípios piauienses quanto ao Portal da Transparência da covid-19 constatou que
existem 73 (setenta e três) municípios que não apresentam a publicidade dos gastos, sendo que em 66 (sessenta e seis) municípios existe um
portal especifico para a Covid-19, mas sem a devida alimentação ou com impossibilidade de acesso e que em 7 (sete) municípios não existe
portal especifico para divulgação de gastos com o Covid-19;
CONSIDERANDO que ao acessar o Portal da Transparência do Município de São Gonçalo do Piauí foi constatado que não existe sítio eletrônico
específico para a divulgação dos contratos e aquisições realizadas para enfrentamento da pandemia de Covid-19;
CONSIDERANDO o descumprimento pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí das disposições previstas no §2º, do artigo 4º da Lei
Federal n°13.979/2020;
CONSIDERANDO que a vigente Constituição da República e a Constituição Estadual consagraram como princípio fundamental da Administração
Pública a publicidade (CF, art. 37, caput), bem como garantiu o direito fundamental à informação (CF, art. 5º, inciso XIV);
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade, enquanto transparência da gestão, possibilita maior controle social das contas públicas,
facilitando a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira e, consequentemente, reduzindo a margem de eventuais
desvios, sendo, portanto, uma medida de caráter preventivo visando o direito fundamental a uma boa administração pública;
CONSIDERANDO que a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) determina que deve ser assegurado pelo Poder Público a "gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação" (art. 6, inciso I);
CONSIDERANDO que apesar de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública, ainda persiste a necessidade da utilização de
instrumento para garantir a transparência da gestão, disponibilizando informações sem a necessidade de prévia requisição;
Resolve RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de São Gonçalo do Piauí, Sr. Júnior Ribeiro, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e outras com ela convergente, para que:
a) Disponibilize, por meio de criação de aba específica no Portal da Transparência, os dados referentes às receitas e despesas relacionadas ao
combate da pandemia do Covid-19;
b) na página de internet acima mencionada seja incluída a apresentação de forma discriminada dos valores orçamentários recebidos e de
execução de despesas, a exemplo de contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e
pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra; contendo, no que couber, os
nomes dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs), os prazos contratuais, os objetos e quantidades
contratados, os valores individualizados contratados e os números dos respectivos processos de contratação ou aquisição, com identidade visual
que torne as informações acessíveis à população, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do
Piauí/PI, pelo e-mail pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, assim como ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e ao seu respectivo destinatário.
CUMPRA-SE.
São Pedro do Piauí(PI), 22 de junho de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 60/2020
Processo Administrativo nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e
art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis
(Resolução CNMP n° 164/17);
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
CONSIDERANDO 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,
conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal e artigo 203 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
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 o notório estado de emergência presente no mundo em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19, levando a
Organização Mundial da Saúde - OMS a declarar situação de pandemia no dia 11.3.2020, ao passo em que pleiteou, por parte de todos os
países, uma "ação urgente e agressiva" para sua contenção;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que a progressão do coronavírus COVID-19 tem sido exponencial em todo o mundo, de forma tal que todos os Governos -
incluído o brasileiro - têm buscado tomar as medidas de forma urgentíssima. É certo que cada país apresenta uma trajetória distinta no número
de casos confirmados, tendo em vista diversos fatores que influenciam a propagação da doença pulmonar causada e ao volume de testes
disponibilizados para a sua detecção;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a deflagração de situação de calamidade pública pelo Governo do Estado do Piauí, por meio do Decreto n° 18.895, de 19 de
março de 2020;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrando uma rede
regionalizada - com direção única em cada esfera de governo - e hierarquizada que, em sua totalidade, constituindo um sistema único de saúde,
ex vi arts. 197 e 198;
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CONSIDERANDO que é dever do Estado - nos diferentes níveis da federação - de pautar a sua atuação em estrita observância à garantia de
máxima efetividade quando se tratar de matérias afetas a direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito social à saúde ameaçado por
ocasião da pandemia COVID-19, pelo que estas exigem prestações positivas do Estado;
CONSIDERANDO que a garantia de máxima efetividade somente pode ser alcançada objetivamente se as ações estatais forem fundadas em
critérios técnicos, apurados pelos órgãos com a atribuição constitucional, legal e regulamentar para tal, como balizado pelo Supremo Tribunal
Federal no entendimento firmado na ADI 4066;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
CONSIDERANDO que dentre as medidas emergenciais adotadas pela Lei nº 13.979/2020, pode-se dar destaque à criação de nova hipótese de
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a
necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência;
CONSIDERANDO que no seu art. 4º, referida legislação, aplicável a todos os entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), é
expressa ao prever que a dispensa de licitação baseada na emergência em razão do COVID-19 é temporária e deve ser aplicada apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19;
CONSIDERANDO que dentre os requisitos legais exigidos, a nova legislação prevê a disponibilização, em sítio eletrônico específico, de todas as
contratações ou aquisições realizadas, verbis:
"Art. 4º (...)
§ 2º - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição";
CONSIDERANDO que, conforme a Nota Técnica 01/2020 do TCE/PI, por meio de seu item 6.10, deve ser publicada, sem prejuízo da imediata
disponibilização em sítio eletrônico oficial na rede mundial de computadores (internet) das informações relativas às contratações decorrentes da
Lei nº 13.979/2020, com todos os elementos previstos no § 2º do art. 4º desta lei - nome do contratado, número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição -, além dos exigidos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), deve ser efetuada a publicação resumida do instrumento de contrato, bem como de eventuais aditamentos, na imprensa
oficial, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993;
CONSIDERANDO a Nota Técnica exarada pelo Gabinete de Acompanhamento e Prevenção ao COVID-19 do Ministério Público do Estado do
Piauí, orientando os gestores estaduais sobre as compras e serviços contratados pelos entes municipal e/ou estadual, no âmbito do Piauí,
fundados no decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus;
CONSIDERANDO a efetivação da política de transparência da administração pública, como vincula o art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020, e
de acordo com o item 5.14, da Nota Técnica 01/20, do TCE/PI; e do item 7, da Nota Técnica Orientativa do Gabinete de Acompanhamento e
Prevenção à COVID19 (GAP-COVID19), do Ministério Público do Piauí, devendo o Ente Público criar uma aba específica no portal da
transparência de seu sítio eletrônico, alimentando-a diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de
despesas, como decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de
prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor
unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla publicidade dos gastos públicos realizados, deve ser levado em conta que a celeridade necessária
para as aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos. Não se trata, assim, de autorização irrestrita para aquisição desmesurada e
irracional de bens e serviços, somente em razão de se estar em face de excepcional situação de emergência pandêmica;
CONSIDERANDO que a celeridade buscada pelo legislador, ao mitigar algumas exigências previstas na sistemática da Lei nº 8.666/93, impõe ao
gestor público e as entidades que desenvolvem serviço público assemelhado, o dever de cautela e de apuração das circunstâncias fáticas que
orientam para eventual contratação direta sob tal fundamento;
CONSIDERANDO que o levantamento realizado pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público -
CACOP em 16 de junho de 2020 acerca do panorama dos municípios piauienses quanto ao Portal da Transparência da covid-19 constatou que
existem 73 (setenta e três) municípios que não apresentam a publicidade dos gastos, sendo que em 66 (sessenta e seis) municípios existe um
portal especifico para a Covid-19, mas sem a devida alimentação ou com impossibilidade de acesso e que em 7 (sete) municípios não existe
portal especifico para divulgação de gastos com o Covid-19;
CONSIDERANDO que ao acessar o Portal da Transparência do Município de Agricolândia foi constatado que, apesar de existir uma aba
específica para a publicação dos gastos referentes ao enfrentamento da Covid-19, não existe nenhuma informação acerca das contratações, das
aquisições ou dos dados exigidas pelo §2º, artigo 4º da Lei nº Lei n° 13.979/2020 / não foi possível acessar o portal;
CONSIDERANDO o descumprimento pela Prefeitura Municipal de Agricolândia das disposições previstas no §2º, do artigo 4º da Lei Federal
n°13.979/2020;
CONSIDERANDO que a vigente Constituição da República e a Constituição Estadual consagraram como princípio fundamental da Administração
Pública a publicidade (CF, art. 37, caput), bem como garantiu o direito fundamental à informação (CF, art. 5º, inciso XIV);
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade, enquanto transparência da gestão, possibilita maior controle social das contas públicas,
facilitando a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira e, consequentemente, reduzindo a margem de eventuais
desvios, sendo, portanto, uma medida de caráter preventivo visando o direito fundamental a uma boa administração pública;
CONSIDERANDO que a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) determina que deve ser assegurado pelo Poder Público a "gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação" (art. 6, inciso I);
CONSIDERANDO que apesar de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública, ainda persiste a necessidade da utilização de
instrumento para garantir a transparência da gestão, disponibilizando informações sem a necessidade de prévia requisição;
Resolve RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Agricolândia, Sr. Walter Ribeiro Alencar, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e outras com ela convergente, para que:
a) Disponibilize, em sua aba específica para a Covid-19 no Portal da Transparência, os dados referentes às receitas e despesas relacionadas ao
combate da pandemia do Covid-19, em tempo real e de forma completa;
b) na página de internet acima mencionada seja incluída a apresentação de forma discriminada dos valores orçamentários recebidos e de
execução de despesas, a exemplo de contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e
pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra; contendo, no que couber, os
nomes dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs), os prazos contratuais, os objetos e quantidades
contratados, os valores individualizados contratados e os números dos respectivos processos de contratação ou aquisição, com identidade visual

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 662 Disponibilização: Quinta-feira, 25 de Junho de 2020 Publicação: Sexta-feira, 26 de Junho de 2020

Página 26



2.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI12266 

que torne as informações acessíveis à população, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do
Piauí/PI, pelo e-mail pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, assim como ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e ao seu respectivo destinatário.
CUMPRA-SE.
São Pedro do Piauí(PI), 22 de junho de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 52/2020 SIMP 000429-177/2020
PORTARIA nº 69/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos
arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
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 (R"I), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 30/01/2020, através da Portaria GM/M" 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 Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
CONSIDERANDO que, para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública, vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (CF, art. 37, XI) e Lei n. 8.666/93, como medida de legalidade,
impessoalidade, isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, "é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus" sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência";
CONSIDERANDO, no entanto, que a mencionada lei, com as alterações feitas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, nos
termos do artigo 4º-E, impõe alguns requisitos a serem observados, ainda de que de modo simplificado, quais sejam:
"O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
- declaração do objeto;
- fundamentação simplificada da contratação; III - descrição resumida da solução apresentada; IV - requisitos da contratação;
- critérios de medição e pagamento;
- estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
Portal de Compras do Governo Federal;
pesquisa publicada em mídia especializada;
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo
contratações similares de outros entes públicos; ou
pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do
caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos";
CONSIDERANDO que, nos termos dos §§2º e 3º do art. 4º-E da Medida Provisória nº 926/2020, somente excepcionalmente, mediante
justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput do aludido dispositivo
e que os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos;
CONSIDERANDO a informação publicada no portal de notícias "V1",
autuada de ofício no SIMP 000429-177/2020, onde se narra que a Prefeitura Municipal de Valença do Piauí teria gastado R$ 139.500,00 (cento e
trinta e nove mil e quinhentos) reais com a contratação de uma empresa de locação de tendas e cadeiras, as quais teriam sido instaladas nas
agências da Caixa Econômica (04 tendas) e Banco do Nordeste (01 tenda), para evitar aglomerações e impedir a disseminação do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(PA), entre outros, para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas decorrentes da pandemia do COVID-19 e suas
derivadas;
RESOLVE:
INSTAURAR, ex officio, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 52/2020, com fundamento no arts. 8º da Resolução CNMP nº
174, de 04 de julho de 2017, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a contratação realizada pelo Município de Valença do Piauí que
ensejara a "locação de tendas e cadeiras, as quais teriam sido instaladas nas agências da Caixa Econômica (04 tendas) e Banco do
Nordeste (01 tenda), para evitar aglomerações e impedir a disseminação do CORONAVÍRUS, no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e
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nove mil e quinhentos) reais, sendo contratada a empresa JOSE IVANILSON ALVES ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.261.391/0001-02)",
DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-
se todas as suas folhas, bem como o REGISTRO dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça como PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO (PA), conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR e JOAQUIM FERREIRA DA SILVA
JUNIOR para secretariar este procedimento;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados,
FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para ulterior análise.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Valença do Piauí/PI, 23 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

SIMP nº 000393-361/2020
DECISÃO
NOTÍCIA DE FATO. REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM O MESMO OBJETO.
ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.
Fato narrado constitui objeto de ação judicial, devendo a notícia de fato ser arquivada sumariamente.
Trata-se de atendimento ao público por meio de atermação das declarações da senhora Vera Lúcia de Jesus Hipólito, na qual requer
providências urgentes em prol da defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis de Ruth Lúcia de Almeida Hipólito.
Narra a declarante que sua filha Ruth Lúcia de Almeida Hipólito é portadora da doença esclerodermia e vitiligo vulgar, necessitando fazer uso
constante dos medicamentos EXSYNUTRMENT - 100mg, LUTE1NA- 10 mg, BIOARCT- 50 mg, EXCP PARA 1 CAPS, MAQ DERMA 03 caixas,
TACROLIMUS - 0,1%, BASE SECOND SKIN QSP 30g, ANTHEL1OS ANTIOLEOSIDADE FPS 70, ANTHELIOS XL PROTECT FPS 50,
DERMOVANCE 5 HIDRATANTE CORPORAL, PURIANCE SABONETE, FOLCARE DS SHAMPOO ANTICASPA, ADACNE CLIN GEL -45g, além
de tratamento
fototerápico.
Informa, ainda, que impetrou mandado de segurança com pedido
liminar em face da Secretaria de Saúde de Picos, tendo sido deferido o provimento judicial. Contudo, aduz a declarante que a impetrada não vem
cumprindo integralmente a medida judicial, fornecendo apenas alguns dos medicamentos de que necessita a paciente, razão pela qual requer
providências urgentes a fim de tutelar o direito indisponível à saúde de sua filha menor.
Juntou cópias dos documentos pessoais da declarante, da paciente referenciada, bem como cópia da decisão judicial supracitada.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Consoante informado pela noticiante, em 24 de fevereiro de 2015 foi impetrado pelo Ministério Público Estadual mandado de segurança com
pedido liminar, sendo distribuído à 2ª Vara da Comarca de Picos, sob o nº 0000442- 67.2015.8.18.0032, pelo qual se postulou a condenação do
Município de Picos ao fornecimento dos fármacos prescritos à paciente, tendo sido provida a antecipação de tutela, bem como a concessão da
segurança vindicada.
Assim, caminha contra o novo modelo ministerial adotado e ditado pelo CNMP, eventuais atuações em demandas judicializadas, o que justifica a
desnecessidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Assim disciplina o artigo 4°, I, da Resolução n. 174/2017 do
CNMP:
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;
Ex positis, em face de sobreditas considerações, determino o
ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito.
Notifique-se a senhora Vera Lúcia de Jesus Hipólito quanto a presente decisão, sem prejuízo da necessária publicação desta no Dje.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP/PI para
conhecimento.
Após, arquive-se. Cumpra-se.
Picos (PI), 11 de fevereiro de 2020.
CLEANDRO ALVES Assinado de forma digital
DE por CLEANDRO ALVES DE

MOURA:30697409

MOURA:30697409368 Dados: 2020.02.18
368
16:29:37 -03'00'
Cleandro Moura
Promotor de Justiça, em exercício

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2020-MPPI/2PJB

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, infra-assinado, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Barras-PI, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, incisos I, III e IV da Constituição Federal, artigos 25,
incisos I e IV e 26, incisos I, II e III da Lei n° 8.625, de 12.02.93 e artigos 37 e 38 da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18.12.93, artigo 225 da
Constituição Federal e artigo 8º, parágrafo primeiro, da Lei 7.347/85;
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Por consectário, é atribuição do Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 80 da Lei n° 8.625/93, expedir recomendações visando à
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis e ainda:
CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como legitimado a movimentar o Poder Judiciário com vista à obtenção dos provimentos
judiciais necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade (artigos 127 e 129, incisos II e III, da CF);
CONSIDERANDO que o ato administrativo possui cinco elementos básicos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo que a
"finalidade" deve estar sempre presente e invariavelmente permeada pelo "interesse público", sob pena de nulidade do ato;
CONSIDERANDO que, independente de se tratar de atividade administrativa vinculada ou discricionária, a finalidade pública do ato é elemento
sempre vinculado, e que jamais pode deixar de estar presente, sob pena de invalidade.
CONSIDERANDO que a administração pública adquire, com ou sem licitação e nesse último caso, dentro das hipóteses permitidas em lei, bens e
equipamentos dos mais diversos, visando atender ao interesse público, pois assim que integram o patrimônio público, restam afetados pelo
regime jurídico de direito público;
CONSIDERANDO que o abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas
atribuições ou se desvia das finalidades administrativas;
CONSIDERANDO que chegou a conhecimento do Ministério Público do Estado do Piauí a notícia que o Município de Barras teria adquirido
mamógrafo com recursos próprios, por volta do ano de 2014, todavia, a máquina continua em desuso desde sua aquisição;
CONSIDERANDO a responsabilidade do gestor atual que continua mantendo o equipamento adquirido armazenado sem lhe dar a devida
destinação;
CONSIDERANDO que, de plano, percebe-se que a relevância do fato noticiado, sua evidente complexidade e o potencial dano ao erário são
circunstâncias que cobram uma fiscalização mais apurada do Ministério Público Estadual, fundamentando a legitimidade de sua intervenção
nesse sentido, a fim de garantir o resguardo do interesse público;
RESOLVE RECOMENDAR ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Barras,
CARLOS ALBERTO LAGES MONTE, que:
<>no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a destinação pública ao mamógrafo, conforme o propósito para qual foi adquirido ou outra medida
adequada, desde que a lei autorize; no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia integral do procedimento licitatório que culminou na aquisição
do mamógrafo pelo Município de Barras;A presente Recomendação dá ciência dos fatos ao destinatário e o constitui em mora em caso de
omissão nos deveres legais que lhe cabe conforme explanado nos fundamentos desta Recomendação.
Destaca-se que a recomendação é caracterizada como instrumento do exercício da função política deste órgão ministerial, tendo como finalidade
a solução de conflitos, haja vista que através desta orientação podem ser evitadas condutas produtoras de danos ao patrimônio público e à
sociedade, ou, ao menos, mitigar os danos já causados.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Barras (PI), 24 de fevereiro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

DECISÃO
Trata-se, em tese, da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), figurando como indiciado FRANCINALDO
PEREIRA ROSA, RG nº 2.590.045 SSP/PI.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Assim, evidenciado pelo MP a existência de elementos probatórios que indicam ter o investigado já sido beneficiado com transação penal, no ano
de 2017, inaplicável a benesse despenalizante do ANPP - Acordo de Não Persecução Penal, pois palpável que o instituto não logrará a devida
resposta penal junto ao comportamento social do investigado.
Em breve consulta ao Themis Web, inferiu-se que o indiciado, no bojo a Ação Penal nº 0000005-20.2016.8.18.0152, já foi beneficiado em
suspensão condicional do processo, denotando ser pessoa dissidente da ordem legal vigente, que mesmo sendo agraciado pela justiça voltou a
delinquir, vicissitude que afasta a conveniência de viabilizar-lhe o ANPP.
Assim, NEGO-LHE a oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, devido estar caracterizada a reiteração delituosa do investigado.
Notifique-se o investigado ou seu advogado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e
Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação a presente decisão, venham conclusos.
Picos/PI, datado e assinado digitalmente pelo R.MP.
MAURICIO GOMES DE SOUZA:95
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Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:950303014 53

030301453

Dados: 2020.06.17
20:06:49 -03'00'

DESPACHO

SIMP N° 001500-369/2020
Trata-se de Atendimento ao Público, registrado na ouvidoria do MPPI sob o n° 1745/2020, dando conta de suposta aglomeração de pessoas na
inauguração do Mix Atacarejo em Parnaíba, em 21 de maio, na rua projetada, 67- Reis Veloso.
Despacho de ID n° 31413267, determinando que fosse oficiado a Vigilância Sanitária de Parnaíba, Polícia Militar e o Mix Atacarejo para
esclarecimentos, sendo respectivamente os ofícios n° 647/001500-369/2020/2ªPJ/PHB//MP-PI, 648/001500-369/2020/2ªPJ/PHB//MP-PI e
649/001500-369/2020/2ªPJ/PHB//MP-PI.
Polícia Militar encaminhou o ofício n° 751/AJD/20, o qual informou que não constatou aglomeração no local.
Mix Atacarejo encaminhou resposta, informando que o estabelecimento tomou todas as medidas necessárias de modo a evitar a propagação da
Covid-19.
Vigilância Sanitária por meio do ofício n° 018/2020-VISA relatou: "No dia da inauguração (22 de maio de 2020) a Vigilância se fez presente,
contudo, o grande número de clientes que foram prestigiar a inauguração dificultou toda e qualquer prevenção ou aplicação de forma adequada
do plano de contenção, mas mesmo assim, os fiscais da vigilância procederam a devida orientação aos funcionários e população, como pode ser
provado nas fotos anexos".
É o relatório.
Passe-se a opinar.
O Ministério Público por meio das Recomendações n° 002/2020, 008/2020, 010/2020 e 011/2020, expediu orientações aos estabelecimentos
comerciais e farmácias situados nas cidades de Parnaíba-PI e Ilha Grande-PI, para que adotassem medidas para prevenção a COVID-19, todas
no bojo do SIMP 001129-369/2020.
Mais recentemente, foi instaurado o SIMP 000035-420/2020, o qual visou também tratar de tais orientações, só que agora em âmbito regional, o
qual originou a Recomendação n° 002/2020, que além de tratar dos mesmos assuntos das recomendações exaradas no bojo do SIMP 001129-
369/2020, também trouxe novas orientações, sendo: 1- Estabelecimentos e Atividades essenciais (especificados no Decreto Estadual no 18.902,
de 23 de março de 2020): I) Controlem o fluxo de pessoas no interior dos seus estabelecimentos, como determinado pelo Decreto Estadual no
18.902, de 23 de março de 2020, estabelecendo número máximo de ocupantes por metro quadrado, de modo que se evite aglomeração. II)
Sejam feitas sinalizações no piso, para que, entre os consumidores que esperam para acessar o caixa de pagamento, e os que estiverem em
filas no exterior do estabelecimento, seja observada a distância de segurança, de no mínimo 2m (dois metros ). III) Seja assegurado o
cumprimento das regras de proteção individual para funcionários e consumidores, com o fornecimento dos equipamentos de proteção individual
aos seus colaboradores e de álcool em gel 70% a todos que circulem pelo local. IV) Seja autorizada a entrada apenas dos consumidores que
estejam utilizando máscara de proteção facial, tendo em vista a determinação do Decreto Estadual no 18.947, de 22 de abril de 2020; V) Seja
observada rigorosamente a atividade econômica prevista no seu ato constitutivo/contrato social, indicada no seu Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ, e CNAE ( Classificação Nacional de Atividade Econômica ), para qual recebeu Alvará de Localização e Funcionamento expedido
pelo Município, devendo observar a venda restritamente dos produtos e serviços ditos essenciais, devendo manter os demais produtos não
essenciais ISOLADOS, e se possível até retirado das gôndolas, de maneira que fiquem inacessíveis aos consumidores as vendas de produtos
não essenciais; VI) Forneça à Vigilância Sanitária do município Plano de Atuação durante a vigência do estado de emergência, especificando a
forma de controle de fluxo de pessoas e meios de higiene e segurança disponibilizados aos funcionários e consumidores.
Em 13.05.2020, o Mix Atacarejo, por meio de seus patronos, encaminharam manifestação acerca do cumprimento das citadas recomendações,
relativo ao procedimento 001129-369/2020, afirmando que: "Como está demonstrado, as atividades de comercialização de produtos ainda não
foram iniciadas na loja de Parnaíba, porém esta empresa vem preparando o seu estabelecimento para o cumprimento das recomendações
enviadas, bem como as medidas de saúde previstas em seu plano de contingência, elaborado e implementado em todas as lojas do grupo,
demonstrando que está cumprindo com seus deveres num momento de tamanha gravidade como este".
Em 08.06.2020, o Mix Atacarejo também encaminhou resposta ao ofício n° 649/001500-369/2020/2ªPJ/PHB/MP-PI, prestando esclarecimentos
sobre suposta aglomeração de pessoas na inauguração do estabelecimento.
Ocorre, em que pese o estabelecimento comercial tenha dito que já vem cumprindo as determinações dos decretos estaduais acerca da
prevenção ao COVID-19, percebe-se nas fotografias encaminhadas em diversas reclamações (SIMP 000052-420/2020, 000053-420/2020,
001500-369/2020 e 001501-369/2020) que no dia da inauguração estas não foram suficiências para evitar aglomeração, conforme foi asseverado
pela própria vigilância sanitária, senão vejamos:
Além disso, nas imagens encaminhadas nas reclamações, também ficou claro a aglomeração de pessoas, senão vejamos:
Também é importante esclarecer que as medidas de prevenção ao COVID-19 devem ser mantidas inclusive após a inauguração, pois conforme
notícias veiculadas em mídias sociais locais (Instagram @phbisdead e Facebook A Voz do Cara), a empresa teve novo incidente em que
supostamente teve aglomeração de pessoa, no dia 20.06.2020.
Nesse sentido, percebe-se que as medidas adotadas pelo estabelecimento não foram suficientes para evitar aglomeração de pessoas, devendo a
empresa, a título de sugestão, revê-las.
Desta feita, do ponto de vista cível, não resta outras providências a serem tomadas, acarretando assim o ARQUIVAMENTO desta Notícia de
Fato, com fundamento na Resolução n° 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Contudo, entendemos que do ponto de vista criminal pode haver indícios do cometimento dos crimes dos art. 131, 132, 267 e 268 do Código
Penal, por parte dos responsáveis pelo estabelecimento, devendo cópia deste procedimento ser encaminhado a Promotoria Criminal com
atribuição sobre a matéria para apurar.
Autos a Secretaria Unificada de Parnaíba para:
a) Notificar as partes interessadas do arquivamento desta Notícia de Fato, advertindo-as de que podem apresentar recurso no prazo de 10 (dez)
dias, conforme artigo 4º, §1º, da Resolução n° 174/2017, do CNMP.
b) Publicar cópia desta decisão no diário do MPPI.
c) Ofíciar o CSMPPI comunicando do teor desta decisão.
d) Oficiar a ouvidoria do MPPI comunicando do teor desta decisão;
e) Remeter cópia deste procedimento a Promotoria de Justiça criminal com atribuição para apurar.
f) Atualizações necessárias no SIMP.
É o parecer.
Parnaíba-PI, 25 de junho de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
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3. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
[]

3.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 44/201912272 

4. GESTÃO DE PESSOAS 
[]

4.1. Licença para tratamento de saúde12256 

Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

NF nº 33/2019 (000273-229/2019)
Despacho de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após colheita de informações da Sra. IVANILZA DA SILVA CORREIA e do Sr. FRANCISCO JOSÉ DE
SOUSA, em que relatam que o filho deles não foi registrado.
Ocorre que, conforme observado através do Termo de Declarações, a genitora da criança que se busca o registro reside na localidade Candeiro,
no Município de Luzilândia, falecendo, portanto, atribuição da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio.
Em vista disso, foi declinada a atribuição, em face da competência territorial, e os autos remetidos à Promotoria de Justiça de Luzilândia, com as
devidas movimentações no SIMP.
No âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurou-se uma nova Notícia de Fato sob a numeração 120/2019 (SIMP nº 000271-306/2019), tendo
sido convertida em Procedimento Administrativo nº 07/2020, considerando a necessidade de diligências indispensáveis ao esclarecimento e
resolução do caso, a fim de que a criança tenha seus direitos garantidos.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
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)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No caso em apreço, verifica-se que a presente demanda já está sendo acompanhada por esta Promotoria de Justiça, nos autos do Procedimento
Administrativo nº 07/2020 (SIMP nº 000271-306/2019).
Forçoso, pois, reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Deixo de cientificar do presente despacho de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Publique-se.
Luzilândia, 24 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 44/2019, firmado em 25 de junho de 2020 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa P. R. KELLY & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 18.089.589/0001-01 ;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0378.0001341/2019-28 e no SEI Nº 19.21.0013.0003626/2020-65;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa à supressão negocial no percentual de 20% (vinte por cento) no valor mensal do Contrato nº 44/2019,
firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça e a empresa P. R. KELLY & CIA LTDA ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
em locação de central telefônica digital privada baseada em tecnologia de comutação temporal (PABX CPAT Digital) com instalação inclusa,
manutenção preventiva e corretiva e serviços e substituição de peças para o Ministério Público do Estado do Piauí;
d) Fundamento Legal: presente Termo de aditamento tem como fundamento o Contrato nº 44/2019 (pregão eletrônico nº 33/2018), bem como o
art. 65, II, "d"; art. 58, §1º; todos da Lei n°. 8.666/93 , igualmente, o Decreto nº 18.895/2020 do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Piauí, instituindo estado de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19
f)Valor Total: O valor total da presente supressão negocial, objeto deste termo aditivo, será de R$ 1.433,40 (um mil, quatrocentos e trinta e três
reais e quarenta centavos) correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da parcela paga mensalmente, que era de R$
7.167,00( sete mil, cento e sessenta e sete reais), passando o Contrato n° 44/2019 a ter o valor mensal de R$ 5.733,60 (cinco mil, setecentos e
trinta e três reais e sessenta centavos).
g Vigência: A presente supressão negocial do contrato será de 01 de abril de 2020 até o dia 15 de julho de 2020;
i) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h)Signatários: Pela contratada, o Sr. Paulo Roberto Lopes da Silva, portadora do CPF (MF) n.º 420.989.713-20 e pelo contratante, Dra.
Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI,25 de junho de 2020.

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 338 /2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I e II, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art.77 e seguintes da Lei complementar estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994,licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí, na forma especificada no quadro abaixo:

MAT. NOME DIAS PERÍODO

321 MARIA LUCIVANDA PINTO DE MACEDO 05 22/06 a 26/06/2020

Retroaja-se os efeitos da presente portaria ao dia 22 de junho de 2020.
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5. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO  DO

COVID - 19 
[]

5.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DE PICOS-PI12268 

Teresina (PI), 25 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo
Coronavírus (COVID 19), estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de
Saúde, a serem adotadas pelos estabelecimentos bancários e casas lotéricas do Município de BOCAÍNA-PI.
Expediu-se a Recomendação nº 14/2020 aos estabelecimentos bancários e casas lotéricas instalados no Município de Bocaína com o objetivo de
conter a disseminação do contágio da doença causada pelo COVID-19, notadamente em razão de possíveis aglomerações deflagradas nos
referidos estabelecimentos pela consequente formação de filas desordenadas, extensas e com um número expressivo de pessoas expostas, de
modo que essa medida de prevenção estaria resguardando a toda sociedade, em especial às pessoas que compõe os grupos de risco, sendo
destinado a estas atendimento prioritário e em horários diferentes.
Na sequência fora expedida a Notificação Recomendatória nº 21.2020 ao Município de Bocaína e à Vigilância Sanitária municipal visando
potencializar os esforços já empreendidos no bojo do presente procedimento, recomendando aos órgãos que adotassem todas as medidas
administrativas necessárias à fiscalização de aglomerações de filas de espera em todas as agências bancárias e casas lotéricas da aludida urbe,
bem como de quaisquer outros locais onde se devolvam atividades ou serviços essenciais em que possam ocorrer filas e/ou aglomerações,
devendo ser garantida a distância de, pelo menos, 2 (dois) metros entre as pessoas que estejam aguardando atendimento.
Ademais, requisitou-se fiscalização dos bancos e casas lotéricas pela Vigilância Sanitária municipal e informações à SMS acerca das
providências adotadas para inibir o contágio pela doença.
Tendo em vista as respostas apresentadas pelo Município de Bocaína bem como pela Coordenação de Vigilância Sanitária e Secretaria
Municipal de Saúde do referido município, os quais informaram o integral acatamento às Recomendações supramencionadas, tem-se a obtenção
do objetivo do presente procedimento administrativo.
Feito sucinto relatório, decido.
O cerne da demanda cinge-se a orientar bem como recomendar a atuação do Município de Bocaína e da Vigilância Sanitária no que concerne à
fiscalização nos estabelecimentos bancários.
Consoante informado pelo ente municipal e pelo órgão de Vigilância Sanitária houve acatamento integral das recomendações ministeriais.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas Recomendações nº 14 e 21.2020 foram
integralmente cumpridas conforme se verifica pela documentação carreada aos autos encaminhadas pelos órgãos supracitados,
consubstanciados em informações e registros fotográficos.
Assim, caso venham a surgir óbices no que tange ao objeto deste procedimento, o órgão já se encontra ciente das medidas necessárias.
Inobstante, caso surjam demandas específicas quanto à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se no DOEMPI. Proceda-se a remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP, via Athenas.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,
§2º da Resolução nº 174/2017.
Picos/PI, 15 de junho de 2020.
CLEANDRO ALVES DE MOURA:3069740 9368
Assinado de forma digital por CLEANDRO ALVES DE MOURA:30697409368 Dados: 2020.06.22
11:44:06 -03'00'
CLEANDRO MOURA
Promotor de Justiça
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