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1. EXPEDIENTE DO GABINETE 
[]

1.1. EXTRATO DE DECISÃO12358 
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001762/2019-10
Requerente: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao Promotor de Justiça FRANCISCO DE
ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JUNIOR, relativo aos seus deslocamentos para responder pela Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI,
nos dias 28 a 30 de agosto de 2019 e submeto a presente decisão ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público, conforme parágrafo
único do art. 4º da Resolução CSMP nº 13/2013.
Teresina-PI, 02 de setembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002272/2019-14
Requerente: Andressa dos Santos Martins
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ/PI nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 05 (cinco) diárias e ½ (meia), à SERVIDORA ANDRESSA DOS
SANTOS MARTINS, para prestar auxílio direto na implantação dos fluxos necessários à instalação da secretaria unificada na cidade de Parnaíba-
PI, conforme Portaria de designação da PGJ/PI Nº 3307/2019, com deslocamento realizado do dia 20 ao dia 25 de outubro de 2019.
Teresina-PI, 07 de novembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002355/2019-04
Requerente: Francisca Sílvia da Silva Reis
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à PROMOTORA DE JUSTIÇA FRANCISCA
SÍLVIA DA SILVA REIS, a fim de participar do Seminário Financiamento de políticas públicas para a garantia de direitos de crianças e
adolescentes, na cidade de Belo Horizonte-MG, com deslocamento do dia 06 ao dia 08 de novembro de 2019, conforme Portaria PGJ/PI Nº
3308/2019.
Teresina-PI, 07 de novembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002423/2019-11
Requerente: Susana Mayra Barroso Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ/PI nº 414/2013, o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) à SERVIDORA SUSANA MAYRA BARROSO SILVA,
relativa a seu deslocamento à cidade de Teresina-PI, do dia 24 ao dia 25/10/2019, a fim de participar das comemorações alusivas ao Dia do
Servidor Público, conforme Portaria PGJ nº 3363/2019.
Teresina-PI, 22 de novembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002458/2019-36
Requerente: Cezário de Souza Cavalcante Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 09 (nove) diárias e ½ (meia) ao Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUZA
CAVALCANTE NETO, relativas a seus deslocamentos para responder pela Promotoria de Justiça da cidade de Castelo do Piauí-PI, nos
seguintes períodos: de 05 a 08, de 11 a 14 e de 18 a 20 de novembro de 2019, e submeto a presente decisão ao referendo do Conselho Superior
do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 4º da Resolução CSMP nº 13/2013.
Teresina-PI, 26 de novembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002486/2019-56
Requerente: Ingridy Caroliny Macêdo de Sousa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), à SERVIDORA INGRIDY CAROLINY
MACÊDO DE SOUSA, em decorrência do seu deslocamento à cidade de Floriano/PI, do dia 12 ao dia 13 de novembro de 2019, a fim de prestar
assessoramento técnico em comitiva oficial para implantação da Secretaria Unificada no Núcleo de Promotorias de Justiça da referida cidade,
conforme Portaria PGJ Nº 3607/2019.
Teresina-PI, 26 de novembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0002565/2019-57
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2. SECRETARIA GERAL 
[]

2.1. PORTARIAS PGJ12364 

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI12355 

Requerente: Maurício Gomes de Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) ½ (meia) diárias ao Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE
SOUZA, relativas a seu deslocamento, realizado do dia 12 ao dia 13 de novembro de 2019, a fim de participar de implantação da Secretaria
Unificada na Comarca da cidade de Floriano-PI, e submeto a presente decisão ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público,
conforme parágrafo único do art. 4º da Resolução CSMP nº 13/2013.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2019
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0003306/2020-29
Requerente: Márcio Giorgi Carcará Rocha
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 03 (três) diárias ao PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO GIORGI CARCARÁ
ROCHA, referente a seus deslocamentos, nos seguintes períodos: do dia 27 ao dia 28 de fevereiro de 2020 e do dia 02 ao dia 03 de março de
2020, para atuar em audiência de instrução e julgamento e em sessões plenárias, na 2ª Vara do Júri da cidade de Teresina-PI, conforme
Portarias PGJ/PI de nº 604/2020, de nº 605/2020 e de nº 919/2020.
Teresina-PI, 14 de abril de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0003749/2020-96
Requerente: Carmelina Maria Mendes de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia) à PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, referente a seu deslocamento, nos dias 11 a 15 de fevereiro de 2020, às cidades de Brasília-DF e
Boa Vista-RR, para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União-
CNPG dia 12 de fevereiro de 2020, em Brasília-DF, e participar do I Congresso Estadual do Ministério Público de Roraima nos dias 13 e 14 de
fevereiro de 2020 em Boa Vista-RR, conforme solicitação.
Teresina-PI, 23 de junho de 2020
Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça

PORTARIA PGJ/PI Nº 1272/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí o adiamento de 30 (trinta) dias de férias do Promotor
de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, titular da 2º Promotoria de Justiça de Oeiras, referentes ao 1º período do exercício de 2020, previstas
para o período de 22 de junho a 21 de julho de 2020, conforme Portaria PGJ nº 611/2020, para que sejam gozadas no período de 06 de julho a
04 de agosto de 2020.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 22/06/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1274/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16;
CONSIDERANDO o pedido de suspensão de férias da Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho, titular da 10ª Procuradoria de Justiça,
R E S O L V E
REVOGAR a Portaria PGJ nº 1225/2020, que designou a Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS, titular
da 7ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 10ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de julho de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA DE CONVERSÃO nº 001/2020
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.020-083/2019 em PPICP para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso das atribuições previstas nos Arts.
129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato, SIMP/MPPI nº 000.020-083/2019, instaurada em 25/11/2019 em
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3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI12356 

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI12359 

virtude do Termo de Declarações prestado por EDINEIDE DE SOUZA SILVA nesta Promotoria de Justiça relatando a ausência de energia
elétrica nos postes da Localidade Morro do Pico, zona rural do município de Corrente/PI em que pese o pagamento de taxa de iluminação pública
cobrado em sua conta de luz;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO as declarações prestadas e as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE
Converter em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público a Notícia de Fato nº 000.020-083/20219, visando dar continuidade à
apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
a) o registro e autuação em livro próprio, preservando a mesma numeração sequencial, com a observação da origem deste procedimento, e
alteração da classe no SIMP/MPPI;
b) a comunicação ao CAODEC/MPPI, via Athenas, acerca da conversão do procedimento em Inquérito Civil Público, instruída com cópia desta
portaria;
c) a publicação da presente Portaria no DOEMP, e a afixação no local de costume;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
e) Como medida inicial, oficie-se a Equatorial PIAUI - Agência do Município de Corrente/PI requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
informe a esta Promotoria de Justiça a quantidade de unidades consumidoras instaladas, bem como para que informe qual o valor repassado ao
município de Corrente a título de contribuição para custeio o serviço de iluminação pública (COSIP) arrecadado nas contas das unidades
consumidoras sediadas na Localidade Morro do Pico, zona rural do município de Corrente/PI.
Corrente, 03 de julho de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL Nº 29/2020
Portaria n.º 46/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possível responsabilidade pela omissão da execução da obra de Construção de Escola de Educação
Infantil Tipo C - Rua Cajazeiras, SEDE DO MUNICÍPIO, S/N, referente ao Termo/Convênio nº 1831/2011, com apenas 29% da obra
executada, bem como a aplicação correta dos recursos públicos relativos ao convênio, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, enviando-lhes cópias da presente, através de email;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 68/2020 (SIMP: 000163-107/2020);
7) REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí-PI para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente através do
email secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, apresente as seguintes informações e documentos: a) informações e documentos atinentes à
execução da obra de Construção de Escola de Educação Infantil Tipo C - Rua Cajazeiras, SEDE DO MUNICIPIO, S/N, referente ao
Termo/Convênio nº 1831/2011; b) esclareça os motivos pelos quais a referida obra está inacabada, expondo o percentual de execução atingido
pela obra e cronograma dos desembolsos financeiros já realizados pelo município em favor da empresa contratada para executar a obra,
indicando os respectivos valores, banco, agência e número da conta corrente; c) encaminhe cópia do Termo de Compromisso elaborado com o
FNDE e contrato firmado com a empresa responsável;
8) REQUISITE-SE[2] ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente
através do email secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, apresente informações e documentos relativos à execução do Termo/Convênio nº
1831/2011 firmado com o município de Cajazeiras do Piauí-PI, informando ainda quais providências essa autarquia federal adotou em face da
obra inacabada de Construção de Escola de Educação Infantil Tipo C - Rua Cajazeiras, SEDE DO MUNICIPIO, S/N, atinente ao convênio
suprarreferido;
9) SOLICITE-SE ao Procurador da República CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARAES (PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ -
PR-PI  5º  Of íc io )  para  que  d ispon ib i l i ze ,  no prazo de  05  (c inco)  d ias ,  preferencia lmente  a t ravés do emai l
secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, cópias integrais dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000650/2019-74, bem como de
toda documentação a ele acostada.
Publique-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações
Oeiras - PI, 03 de julho de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
[2] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
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E-mail: segunda.pj.valenca@mppi.mp.br l Telefone: (89) 3465-2713

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 30/2020 SIMP 000208-177/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 138/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIUAÍ (2ª PJV), por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, 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
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 (CF);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, e, nesse cenário de pandemia,
necessário se faz resguardar a saúde da população, evitando transmissões comunitárias, principalmente, através da mitigação do contato entre
as pessoas, para controle da disseminação do vírus;
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 o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que, 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 que a Lei nº 8.429/92, em seu art. 11, disciplina que
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constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final
do exercício.
CONSIDERANDO ainda o art. 65, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), recentemente atualizado pela LC nº 173/2020, in verbis:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na
hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade
do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao
combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020);
CONSIDERANDO, portanto, que a dispensa prevista pelo art. 65, §1º, inciso II, da LRF apenas se aplicaria a aquisição de despesa gerada pelo
projeto de lei se os recursos arrecadados forem destinados ao combate à calamidade pública, neste caso, a pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19).
CONSIDERANDO que a ratio essendi da norma supra é deixar "a casa
arrumada" para o sucessor, evitando-se assim que, em boa parte do tempo do mandato subsequente, o titular fique pagando dívidas do seu
antecessor, inviabilizando o emprego de verbas em áreas essenciais em prol da coletividade;
CONSIDERANDO que o gestor público não pode transferir para o seu sucessor, em final de mandato, compromissos não respaldados por
disponibilidades financeiras - deixar "fiados";
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
CONSIDERANDO, a existência de esforços do Ministério Público do Estado do Piauí para o desenvolvimento de ação preventiva visando a
reduzir ou eliminar os riscos de ocorrência de tais situações no âmbito das administrações públicas municipais;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI (2ª PJV) instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº
30/2020, com o objeto e objetivo, entre outros, de acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do COVID-19
no Município de Valença do Piauí, nas mais diversas esferas;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, à PREFEITA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ, SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS,
à luz do art.37, caput, da CRFB/88, que:
OBSERVE e CUMPRA o regramento contido no art. 65, §1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à possibilidade de
suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS, ou seja, que os recursos arrecadados sejam
direcionados ao combate à calamidade pública;
À luz do art. 42 da LRF, NÃO REALIZE despesas que excedam o limite da capacidade financeira do ente público nos 02 (dois) últimos
quadrimestres de 2020, uma vez que é vedado ao titular de Poder ou órgão nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito", sendo que "na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI, pelo
e-mail segunda.pj.valenca@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.
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A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção
(CACAOP), 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 aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 30/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 03 de julho 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
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 32/2020 SIMP 000212-177/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 139/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIUAÍ (2ª PJV), por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, 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
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 (CF);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, e, nesse cenário de pandemia,
necessário se faz resguardar a saúde da população, evitando transmissões comunitárias, principalmente, através da mitigação do contato entre
as pessoas, para controle da disseminação do vírus;
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 o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que, 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 que a Lei nº 8.429/92, em seu art. 11, disciplina que
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final
do exercício.
CONSIDERANDO ainda o art. 65, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), recentemente atualizado pela LC nº 173/2020, in verbis:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na
hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade
do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao
combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020);
CONSIDERANDO, portanto, que a dispensa prevista pelo art. 65, §1º, inciso II, da LRF apenas se aplicaria a aquisição de despesa gerada pelo
projeto de lei se os recursos arrecadados forem destinados ao combate à calamidade pública, neste caso, a pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19).
CONSIDERANDO que a ratio essendi da norma supra é deixar "a casa
arrumada" para o sucessor, evitando-se assim que, em boa parte do tempo do mandato subsequente, o titular fique pagando dívidas do seu
antecessor, inviabilizando o emprego de verbas em áreas essenciais em prol da coletividade;
CONSIDERANDO que o gestor público não pode transferir para o seu sucessor, em final de mandato, compromissos não respaldados por
disponibilidades financeiras - deixar "fiados";
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
CONSIDERANDO, a existência de esforços do Ministério Público do Estado do Piauí para o desenvolvimento de ação preventiva visando a
reduzir ou eliminar os riscos de ocorrência de tais situações no âmbito das administrações públicas municipais;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI (2ª PJV) instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº
32/2020, com o objeto e objetivo, entre outros, de acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do COVID-19
no Município de Pimenteiras;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, ao PREFEITO MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS, SR. ANTÔNIO VENÍCIO DO Ó DE LIMA, à luz do
art.37, caput, da CRFB/88, que:
OBSERVE e CUMPRA o regramento contido no art. 65, §1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange à possibilidade de
suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS, ou seja, que os recursos arrecadados sejam
direcionados ao combate à calamidade pública.
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À luz do art. 42 da LRF, NÃO REALIZE despesas que excedam o limite da capacidade financeira do ente público nos dois últimos
quadrimestres de 2020, uma vez que é vedado ao titular de Poder ou órgão nos últimos 02 (dois) quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito", sendo que "na
determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI, pelo
e-mail segunda.pj.valenca@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.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção
(CACAOP), 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 aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 32/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 03 de julho 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
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 31/2020 SIMP 000213-177/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 140/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIUAÍ (2ª PJV), por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, 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
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 (CF);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, e, nesse cenário de pandemia,
necessário se faz resguardar a saúde da população, evitando transmissões comunitárias, principalmente, através da mitigação do contato entre
as pessoas, para controle da disseminação do vírus;
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 o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que, 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 que a Lei nº 8.429/92, em seu art. 11, disciplina que
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final
do exercício.
CONSIDERANDO ainda o art. 65, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), recentemente atualizado pela LC nº 173/2020, in verbis:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na
hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade
do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao
combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020);
CONSIDERANDO, portanto, que a dispensa prevista pelo art. 65, §1º, inciso II, da LRF apenas se aplicaria a aquisição de despesa gerada pelo
projeto de lei se os recursos arrecadados forem destinados ao combate à calamidade pública, neste caso, a pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19).
CONSIDERANDO que a ratio essendi da norma supra é deixar "a casa
arrumada" para o sucessor, evitando-se assim que, em boa parte do tempo do mandato subsequente, o titular fique pagando dívidas do seu
antecessor, inviabilizando o emprego de verbas em áreas essenciais em prol da coletividade;
CONSIDERANDO que o gestor público não pode transferir para o seu sucessor, em final de mandato, compromissos não respaldados por
disponibilidades financeiras - deixar "fiados";
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de fim
de mandato, costumam deixar o pagamento de dívidas para os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;
CONSIDERANDO, a existência de esforços do Ministério Público do Estado do Piauí para o desenvolvimento de ação preventiva visando a
reduzir ou eliminar os riscos de ocorrência de tais situações no âmbito das administrações públicas municipais;
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3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI12360 

CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI (2ª PJV) instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº
31/2020, com o objeto e objetivo, entre outros, de acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do COVID-19
no Município de Novo Oriente;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da administração e danos ao erário
público, ao PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE, SR. ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, à luz
do art.37, caput, da CRFB/88, que:
OBSERVE e CUMPRA o regramento contido no art. 65, §1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange à possibilidade de
suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS, ou seja, que os recursos arrecadados sejam
direcionados ao combate à calamidade pública.
À luz do art. 42 da LRF, NÃO REALIZE despesas que excedam o limite da capacidade financeira do ente público nos dois últimos
quadrimestres de 2020, uma vez que é vedado ao titular de Poder ou órgão nos últimos 02 (dois) quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito", sendo que "na
determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí/PI, pelo
e-mail segunda.pj.valenca@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.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção
(CACAOP), 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 aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 31/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 03 de julho 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

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
SIMP Nº 000160-062/2020
PORTARIA Nº 44/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno
exercício e que as pessoas que necessitam do serviço público de saúde tem direito de serem satisfatoriamente atendidas, qualquer que seja a
natureza do atendimento (art. 2º da Lei nº 8080/90);
CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8080/90, prega a "integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema";
CONSIDERANDO que a direção do SUS é única e, que a gerência dos serviços públicos de saúde é de competência da direção municipal do
SUS, sendo esta, exercida, no âmbito dos municípios, pela respectiva secretaria de saúde (art. 9º, III e art. 18 da Lei 8080/90);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
CONSIDERANDO a Portaria nº 336/GM/MS, de 19/02/2002, que regulamenta o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS, consistem na principal estratégia de mudança do modelo de atenção em
saúde mental, constituindo-se em um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, constituindo-se em um lugar de referência e tratamento
para pessoas que sofrem com transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência necessitem de cuidado intensivo, comunitário e
personalizado;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação
e articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, são serviços de saúde de caráter aberto e
comunitário que compõe a Rede de Atenção Psicossocial, constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza
prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em
situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, conforme art. 7º, §1º, da Portaria nº 3088, de 23/12/2011;
CONSIDERANDO que o Centro de Atenção Psicossocial na modalidade "CAPS I", deve atender pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles
relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar
projetos de vida, conforme art. 7º, §4ª, inciso I, da Portaria nº 3.088, republicada em 21 de maio de 2013;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.637, de 8 de dezembro de 2011, que altera o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, e institui o Plano
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;
CONSIDERANDO os princípios previstos no artigo 22 da Lei nº 11.343/06: I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas,
independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do
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dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais; III - definição de projeto terapêutico
individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde; IV - atenção ao usuário ou dependente
de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; V - observância das
orientações e normas emanadas do Conad; VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.
CONSIDERANDO ser o Ministério Público, instituição vocacionada para a proteção e promoção da cidadania, cuja atividade essencial é lutar
para assegurar o direito à saúde do cidadão;
CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Conselho Tutelar de Campo Maior-PI no dia 23 de junho de 2020, na 2ª Promotoria de Justiça de
Campo Maior, noticiando: 1) que o adolescente de inicias E. S. R (17 anos), filho de Benedita Rocha Silva e José Francisco da Rocha, é usuário
de drogas; 2) que o adolescente E. S. R ameaça seus pais e irmãs, obrigando os mesmos a lhe dá dinheiro; 3) que o adolescente não aceita
fazer tratamento, quer levar a vida praticando o que é errado, demonstra um comportamento agressivo, chegando a agredir os pais por dinheiro.
RESOLVE-SE INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo sob o nº 44/2020, registrado sob o protocolo SIMP nº 000160-
062/2020, determinando-se inicialmente:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ e CAODS, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Deixo de providenciar a remessa para publicação em razão da necessidade de preservação da intimidade dos pacientes;
Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
Expedição de ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas de Campo Maior-PI (SEMAS), através dos endereços
e l e t r ô n i c o s  n i l z a n a g o m e s @ y a h o o . c o m . b r H Y P E R L I N K  " m a i l t o : n i l z a n a g o m e s @ y a h o o . c o m . b r "  e  H Y P E R L I N K
"mailto:semascm@outlook.com"semascm@outlook.com, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, Relatório Social circunstanciado
acerca da situação do adolescente E. S. R, filho de Benedita Rocha Silva e José Francisco da Rocha (residente da Localidade Água Fria, zona
rural de Campo Maior-PI), bem como seja fornecido o necessário atendimento e acompanhamento psicológico ao aludido adolescente,
encaminhando-se a esta Promotoria de Justiça documentação que comprove as medidas adotadas;
Expedição de ofício à Secretária Municipal de Saúde de Campo Maior-PI, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, que providencie o
encaminhamento do paciente E. S. R (adolescente possivelmente usuário de drogas), residente na Localidade Água Fria, zona rural de Campo
Maior-PI, para acompanhamento e tratamento adequado junto ao CAPS de Campo Maior, fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de
maneira eficaz e eficiente o instrumento da BUSCA ATIVA permanente (previsto no art. 4º, do item 4.1.1, alínea "d" da Portaria nº 336/2002), com
envio de documentos comprobatórios;
Expedição de ofício à Coordenadora do CAPS de Campo Maior-PI, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias corridos: a) o acompanhamento e o
tratamento do paciente: E. S. R (adolescente possivelmente usuário de drogas), residente da Localidade Água Fria, zona rual de Campo Maior-
PI, fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de maneira eficaz e eficiente o instrumento da BUSCA ATIVA permanente (previsto no art.
4º, do item 4.1.1, alínea "d" da Portaria nº 336/2002); b) a adoção de providências junto aos demais órgãos de assistência à saúde que atuam na
promoção da recuperação dos usuários de álcool/drogas (ESF, NASF, CREAS, CRAS) para construção de projeto terapêutico singular, que
poderá contar com a orientação da SESAPI, através da Gerência de Atenção à Saúde Mental; c) o envio à 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos: do Plano Individual de Atendimento/PIA do referido paciente, a frequência de comparecimento
do paciente, e o projeto terapêutico individual adotado para o mesmo; d) encaminhamento de parecer, ao final, se for o caso, firmado por
médico que indique a necessidade de internação involuntária do paciente E. S. R (adolescente de 17 anos de idade).
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor LUCAS ALVES PINTO, lotado nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Campo Maior - PI, 29 de junho de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 45/2020
SIMP Nº 000167-062/2020
PORTARIA Nº 45/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno
exercício e que as pessoas que necessitam do serviço público de saúde tem direito de serem satisfatoriamente atendidas, qualquer que seja a
natureza do atendimento (art. 2º da Lei nº 8080/90);
CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8080/90, prega a "integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema";
CONSIDERANDO que a direção do SUS é única e, que a gerência dos serviços públicos de saúde é de competência da direção municipal do
SUS, sendo esta, exercida, no âmbito dos municípios, pela respectiva secretaria de saúde (art. 9º, III e art. 18 da Lei 8080/90);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
CONSIDERANDO a Portaria nº 336/GM/MS, de 19/02/2002, que regulamenta o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS, consistem na principal estratégia de mudança do modelo de atenção em
saúde mental, constituindo-se em um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, constituindo-se em um lugar de referência e tratamento
para pessoas que sofrem com transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência necessitem de cuidado intensivo, comunitário e
personalizado;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação
e articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, são serviços de saúde de caráter aberto e
comunitário que compõe a Rede de Atenção Psicossocial, constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza
prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em
situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, conforme art. 7º, §1º, da Portaria nº 3088, de 23/12/2011;
CONSIDERANDO que o Centro de Atenção Psicossocial na modalidade "CAPS I", deve atender pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles
relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar
projetos de vida, conforme art. 7º, §4ª, inciso I, da Portaria nº 3.088, republicada em 21 de maio de 2013;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 7.637, de 8 de dezembro de 2011, que altera o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, e institui o Plano
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;
CONSIDERANDO os princípios previstos no artigo 22 da Lei nº 11.343/06: I -
respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa
humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; II - a adoção de estratégias
diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas
peculiaridades socioculturais; III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de
danos sociais e à saúde; IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma
multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; V - observância das orientações e normas emanadas do Conad; VI - o alinhamento às diretrizes
dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.
CONSIDERANDO ser o Ministério Público, instituição vocacionada para a proteção e promoção da cidadania, cuja atividade essencial é lutar
para assegurar o direito à saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que "É 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. (art.
227 da CF);
CONSIDERANDO que "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." (Art. 5º da Lei nº
8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor." (Art. 18 da Lei nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável" (Art. 98, caput
e incisos I e II da Lei nº 8.69/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO os princípios regentes da aplicação das medidas de proteção em favor de criança e adolescente, quais sejam: a) crianças e
adolescentes como titulares dos direitos;
proteção integral e prioritária; c) responsabilidade primária e solidária do poder público; d) superior interesse da criança e do adolescente; e)
privacidade; f) intervenção precoce; g) intervenção mínima; h) responsabilidade parental; i) prevalência da família natural ou extensa; j) direito à
informação; k) participação da criança ou adolescente;
CONSIDERANDO que o próprio art. 101, §2º, do ECA faz referência apenas a uma única hipótese que justificaria o afastamento "sumário" de
criança/adolescente da companhia de seus pais/responsável legal, sem a prévia intervenção da autoridade judiciária: quando da ocorrência de
flagrante de violência ou abuso sexual.
CONSIDERANDO que se compreende como intervenção precoce a intervenção das autoridades logo que a situação de perigo seja conhecida.
Constata-se que a urgência rege essas situações, visto que as crianças e adolescentes em situação de risco ou de vulnerabilidade não poderão
esperar (Art. 100, parágrafo único, inciso VI do Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO o teor do COMUNICADO URGENTE apresentado pelo Conselho Tutelar de Campo Maior-PI, no dia 30 de junho de 2020, na
2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, noticiando: 1) que a criança de iniciais J. V. (de aproximadamente 02 anos de idade), filho(a) de Marta
Venício dos Santos e Tiago Rodrigues de Castro, usuários de drogas, não têm moradia certa; 2) que o referido casal vive pelas ruas da cidade,
com a criança, usando-a para pedir esmola e sem qualquer tipo de proteção neste cenário de pandemia; 3) que o Conselho Tutelar tentou várias
vezes ajudar os pais do(a) referido(a) infante, mas os mesmos não têm interesse em mudar de vida e continuam usando drogas; 4) que o referido
casal vive perambulando pelas ruas com a criança, não zelam pela saúde do(a) infante, dão comidas cruas para o(a) mesmo(a) consumir como:
salsichas, bolachas, etc.
RESOLVE-SE INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo sob o nº 45/2020, registrado sob o protocolo SIMP nº 000167-
062/2020, determinando-se inicialmente:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ e CAODS, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Deixo de providenciar a remessa para publicação em razão da necessidade de preservação da intimidade dos pacientes;
Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
Expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Campo Maior-PI para que, valendo-se do instituto da intervenção precoce (Art. 100, parágrafo
único, inciso VI do ECA) e atuando em cooperação com Assistência Social do Município de Campo Maior (CRAS e CREAS): a) retire
imediatamente a criança de inciais J. V. do convívio familiar, uma vez que a situação noticiada configura flagrante vitimização do (a) infante
J.V; b) colocar provisoriamente a criança J.V. numa família extensa e/ou numa família acolhedora; c) comunicar imediatamente à MM. Juíza de
Direito da 3ª Vara da Comarca de Campo Maior (art. 136, V e IX do ECA) e ao Ministério Público (art. 136, IV, IX, XI e seu parágrafo único do
ECA) sobre as medidas indicadas nos itens a) e b); d) providenciar cópias da Certidão de Nascimento da criança J.V. e de todos os documentos
de identificação, inclusive do CPF dos pais e da família extensa/acolhedora e do endereço dos mesmos; e) a elaboração de Relatório
Circunstanciado e Pormenorizado, acerca das medidas tomadas, objetivando a solução do caso em tela, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
Expedição de ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas de Campo Maior-PI (SEMAS), através dos endereços
eletrônicos nilzanagomes@yahoo.com.br e HYPERLINK "mailto:semascm@outlook.com"semascm@outlook.com, para que, valendo-se do
instituto da intervenção precoce (Art. 100, parágrafo único, inciso VI do ECA) e atuando em cooperação com o Conselho Tutelar do Município
de Campo Maior: a) retire imediatamente a criança de inciais J. V. do convívio familiar, uma vez que a situação noticiada configura flagrante
vitimização do(a) infante J.V; b) colocar provisoriamente a criança J.V. numa família extensa e/ou numa família acolhedora; c) comunicar
imediatamente à MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Campo Maior (art. 136, V e IX do ECA) e ao Ministério Público (art. 136, IV, IX,
XI e seu parágrafo único do ECA) sobre as medidas indicadas nos itens a) e b); d) providenciar cópias da Certidão de Nascimento da criança J.
V. e de todos os documentos de identificação, inclusive do CPF dos pais e da família extensa/acolhedora e do endereço dos mesmos; e) a
elaboração de Relatório Circunstanciado e Pormenorizado, acerca das medidas tomadas, objetivando a solução do caso em tela, no prazo de 10
(dez) dias corridos;
Expedição de ofício à Secretária Municipal de Saúde de Campo Maior-PI, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias corridos, que providencie: a) o
encaminhamento dos pacientes Marta Venício dos Santos e Tiago Rodrigues de Castro (usuários de drogas), residentes na Rua Coronel
Eulálio Filho, próximo à Delegacia de Polícia de Campo Maior, para acompanhamento e tratamento adequado junto ao CAPS de Campo Maior,
fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de maneira eficaz e eficiente o instrumento da BUSCA ATIVA permanente (previsto no art. 4º,
do item 4.1.1, alínea "d" da Portaria nº 336/2002); b) b) a adoção de providências junto aos demais órgãos de assistência à saúde que atuam na
promoção da recuperação dos usuários de álcool/drogas (ESF, NASF, CREAS, CRAS) para construção de projeto terapêutico singular, que
poderá contar com a orientação da SESAPI, através da Gerência de Atenção à Saúde Mental; c) o envio à 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos: do Plano Individual de Atendimento/PIA dos referidos pacientes, a frequência de
comparecimento de cada paciente, e o projeto terapêutico individual adotado para cada paciente; d) encaminhamento de parecer, ao final,
se for o caso, firmado por médico que indique a necessidade de internação involuntária dos mencionados pacientes Marta Venício dos Santos e
Tiago Rodrigues de Castro, com envio de documentos comprobatórios;
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3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI12361 

Expedição de ofício à Coordenadora do CAPS de Campo Maior-PI, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias corridos: a) o acompanhamento e o
tratamento dos pacientes: dos pacientes Marta Venício dos Santos e Tiago Rodrigues de Castro (usuários de drogas), residentes na Rua
Coronel Eulálio Filho, próximo à Delegacia, fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de maneira eficaz e eficiente o instrumento da
BUSCA ATIVA permanente (previsto no art. 4º, do item 4.1.1, alínea "d" da Portaria nº 336/2002); b) a adoção de providências junto aos demais
órgãos de assistência à saúde que atuam na promoção da recuperação dos usuários de álcool/drogas (ESF, NASF, CREAS, CRAS) para
construção de projeto terapêutico singular, que poderá contar com a orientação da SESAPI, através da Gerência de Atenção à Saúde Mental; c)
o envio à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos: do Plano Individual de Atendimento/PIA dos referidos
pacientes, a frequência de comparecimento de cada paciente, e o projeto terapêutico individual adotado para cada paciente; d)
encaminhamento de parecer, ao final, se for o caso, firmado por médico que indique a necessidade de internação involuntária dos mencionados
pacientes Marta Venício dos Santos e Tiago Rodrigues de Castro.
Expedição de ofício à Coordenadora do CAODIJ, solicitando orientações, objetivando a solução do caso em tela, notadamente das medidas que
devem ser adotadas para resguardar os interesses da criança J. V. (02 anos de idade) e dos pais da referida criança;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor LUCAS ALVES PINTO, lotado nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Campo Maior - PI, 03 de julho de 2020.
(Assinado Digitalmente)
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 010/2020
(Procedimento Administrativo nº 008/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Luis Correia-PI, por seu
representante legal signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição
Federal, no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Estadual a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e social, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem assim zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, conforme disposto na Constituição Federal, a regra é a vedação de acumulação de cargos públicos, porém, há um rol
taxativo, disposto nas alíneas acima (a, b e c) que regem as hipóteses de cargos acumuláveis permitidas pela Constituição. Nota-se ainda que,
em relação aos cargos legalmente acumuláveis, é preciso verificar a existência de compatibilidade de horários, exigência imposta para a
acumulação, devendo ser, portanto, cumprida.
CONSIDERANDO que a função de Secretário Municipal, por ser um cargo político e de dedicação exclusiva, não pode ser considerado um cargo
técnico científico ou administrativo, já que não exige nenhuma habilitação específica para exerce-lo apenas a relação de confiança com o
governante que efetivará a nomeação e a capacidade técnica para o exercício da função.
CONSIDERANDO que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA
DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CARGO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. A Súmula 279 do STF dispõe:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In
casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANÇA - acumulação de cargos públicos - professor e
Secretário Municipal - impossibilidade de considerar esse último cargo como técnico ou científico - segurança denegada - recurso
improvido." 5. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 665187 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2012, Primeira
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012);
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), verbis:
Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida
em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II- no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidas em regime de tempo integral.
CONSIDERANDO, como dispõe dispositivo supra citado, que no âmbito municipal a gestão é exercida pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o senhor FELIPE DE SOUZA REZENDE SAMPAIO, médico, foi nomeado Secretário de Saúde Municipal de Luís Correia
aos 19/08/2019, por meio da Portaria 1212/2019;
CONSIDERANDO que o Secretário Municipal de Saúde de Luís Correia mantém atualmente vínculo contratual para exercício da medicina
concomitantemente às atividades de secretário municipal, consoante pesquisa no CNES (Instituto Praxis);
CONSIDERANDO, ainda, a existência de outros vínculos (pesquisa CNES) concomitantes ao exercício do cargo de secretário municipal de
saúde de Luís Correia, a ensejar análise de eventual prática improba (STJ - Recurso Especial nº 1.737.642 - PR (2018/0088050-8));
CONSIDERANDO que a inobservâncias das regras legais e constitucionais, incluindo os dispostos no art. 37 da Constituição Federal constitui ato
de improbidade administrativa (Lei 8.429/92);
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com base no art. 8º, IV, e parágrafo único, da Resolução CNMP nº 174/2017, com a
finalidade fazer cumprir o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando desde já:
1. Autue em livro próprio esta Portaria e publique-a no Diário Oficial Eletrônico do MPPI e no átrio desta Promotoria, juntando cópia e
certificando nos autos, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017 e do art. 4º, VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
2. Expeça-se Recomendação ao Município de Luís Correia para que adote as medidas necessárias no sentido impedir a qualquer Secretário
Municipal, possa exercer suas atividades vinculadas com outras atividades alheias ao exercício das funções, tomando declaração de inexistência
de acúmulo de cargos, remetendo-as ao Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Promotoria de Justiça de Luis Correia sempre que tais
nomeações ocorrerem, bem como, em relação ao Secretário de Saúde, seja colhida deste declaração de inexistência de acúmulo de cargos,
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devidamente comprovada com o rompimento do vínculo contratual que atualmente possui para o exercício da medicina, para então, atendendo
as determinações legais, exercer o múnus público em caráter de dedicação exclusiva, sem prejuízo da análise de eventual ato improbo já
praticado.
3. Agende o prazo de 1 (um) ano para conclusão ou prorrogação deste procedimento, nos termos da Resolução CNMP nº 174/2017, trazendo-o
então conclusos;
4. Comunique o CAODS a instauração do presente feito, com remessa de cópia desta Portaria;
Nomeio as servidoras Bianca Linhares Santos, Mariane Katrine Gomes de Araujo Barreto e Natália de Brito Nascimento para secretariar este
procedimento, conforme o art. 4º, V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpridas as diligências e transcorridos os prazos assinados, voltem os autos conclusos.
Luís Correia, 03 de julho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça
RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVA Nº 028/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Luis Correia-PI, por seu
representante legal signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição
Federal, no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Estadual a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e social, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem assim zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover;
CONSIDERANDO que, conforme disposto na Constituição Federal, a regra é a vedação de acumulação de cargos públicos, porém, há um rol
taxativo, disposto nas alíneas acima (a, b e c) que regem as hipóteses de cargos acumuláveis permitidas pela Constituição. Nota-se ainda que,
em relação aos cargos legalmente acumuláveis, é preciso verificar a existência de compatibilidade de horários, exigência imposta para a
acumulação, devendo ser, portanto, cumprida.
CONSIDERANDO que a função de Secretário Municipal, por ser um cargo político e de dedicação exclusiva, não pode ser considerado um cargo
técnico científico ou administrativo, já que não exige nenhuma habilitação específica para exerce-lo apenas a relação de confiança com o
governante que efetivará a nomeação e a capacidade técnica para o exercício da função.
CONSIDERANDO que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA
DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CARGO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. A Súmula 279 do STF dispõe:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In
casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANÇA - acumulação de cargos públicos - professor e
Secretário Municipal - impossibilidade de considerar esse último cargo como técnico ou científico - segurança denegada - recurso
improvido." 5. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 665187 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2012, Primeira
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012);
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), verbis:
Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida
em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II- no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidas em regime de tempo integral.
CONSIDERANDO, como dispõe dispositivo supra citado, que no âmbito municipal a gestão é exercida pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o senhor FELIPE DE SOUZA REZENDE SAMPAIO, médico, foi nomeado Secretário de Saúde Municipal de Luis Correia
aos 19/08/2019, por meio da Portaria 1212/2019;
CONSIDERANDO que o Secretário Municipal de Saúde de Luís Correia mantém atualmente vínculo contratual para exercício da medicina
concomitantemente às atividades de secretário municipal, consoante pesquisa no CNES (Instituto Praxis);
CONSIDERANDO, ainda, a existência de outros vínculos (pesquisa CNES) concomitantes ao exercício do cargo de secretário municipal de
saúde de Luis Correia, a ensejar análise de eventual prática improba (STJ - Recurso Especial nº 1.737.642 - PR (2018/0088050-8));
CONSIDERANDO que a inobservâncias das regras legais e constitucionais, incluindo os dispostos no art. 37 da Constituição Federal constitui ato
de improbidade administrativa (Lei 8.429/92);
Resolve expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO:
1 - Ao Prefeito Municipal de Luís Correia, Sr. FRANCISCO ARAÚJO GALENO, que adote as medidas necessárias no sentido impedir a
qualquer Secretário Municipal, possa exercer suas atividades vinculadas com outras atividades alheias ao exercício das funções, tomando
declaração de inexistência de acúmulo de cargos, remetendo-as ao Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Promotoria de Justiça de Luis
Correia sempre que tais nomeações ocorrerem.
2 - Quanto ao Secretário Municipal de Saúde de Luís Correia, FELIPE DE SOUZA REZENDE SAMPAIO, sejam adotadas as seguintes medidas:
a) seja colhida deste declaração de inexistência de acúmulo de cargos, devidamente comprovada com o rompimento do vínculo contratual que
atualmente possui para o exercício da medicina, para então, atendendo as determinações legais, exercer o múnus público em caráter de
dedicação exclusiva, sem prejuízo da análise de eventual ato improbo já praticado.
b) em não prestada a declaração ou rompido o vínculo suso mencionados, que seja imediatamente exonerado do cargo, igualmente sem prejuízo
da análise de eventual ato improbo já praticado.
Concede-se o prazo de cinco (05) dias para resposta quanto o acatamento ou não da presente recomendação, com as comprovações
necessárias, devendo encaminhar a referida resposta para a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br).
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 e aos respectivos destinatários.
Luís Correia, 03 de julho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça
PORTARIA Nº 011/2020
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(Procedimento Administrativo nº 009/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Luis Correia-PI, por seu
representante legal signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição
Federal, no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Estadual a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e social, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem assim zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, conforme disposto na Constituição Federal, a regra é a vedação de acumulação de cargos públicos, porém, há um rol
taxativo, disposto nas alíneas acima (a, b e c) que regem as hipóteses de cargos acumuláveis permitidas pela Constituição. Nota-se ainda que,
em relação aos cargos legalmente acumuláveis, é preciso verificar a existência de compatibilidade de horários, exigência imposta para a
acumulação, devendo ser, portanto, cumprida.
CONSIDERANDO que a função de Secretário Municipal, por ser um cargo político e de dedicação exclusiva, não pode ser considerado um cargo
técnico científico ou administrativo, já que não exige nenhuma habilitação específica para exerce-lo apenas a relação de confiança com o
governante que efetivará a nomeação e a capacidade técnica para o exercício da função.
CONSIDERANDO que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA
DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CARGO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. A Súmula 279 do STF dispõe:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In
casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANÇA - acumulação de cargos públicos - professor e
Secretário Municipal - impossibilidade de considerar esse último cargo como técnico ou científico - segurança denegada - recurso
improvido." 5. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 665187 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2012, Primeira
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012);
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), verbis:
Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida
em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II- no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidas em regime de tempo integral.
CONSIDERANDO, como dispõe dispositivo supra citado, que no âmbito municipal a gestão é exercida pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que a inobservâncias das regras legais e constitucionais, incluindo os dispostos no art. 37 da Constituição Federal constitui ato
de improbidade administrativa (Lei 8.429/92);
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com base no art. 8º, IV, e parágrafo único, da Resolução CNMP nº 174/2017, com a
finalidade fazer cumprir o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando desde já:
1. Autue em livro próprio esta Portaria e publique-a no Diário Oficial Eletrônico do MPPI e no átrio desta Promotoria, juntando cópia e
certificando nos autos, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017 e do art. 4º, VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
2. Expeça-se Recomendação ao Município de Cajueiro da Praia para que adote as medidas necessárias no sentido impedir a qualquer
Secretário Municipal, possa exercer suas atividades vinculadas com outras atividades alheias ao exercício das funções, tomando declaração de
inexistência de acúmulo de cargos, remetendo-as ao Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Promotoria de Justiça de Luis Correia sempre
que tais nomeações ocorrerem;
3. Agende o prazo de 1 (um) ano para conclusão ou prorrogação deste procedimento, nos termos da Resolução CNMP nº 174/2017, trazendo-o
então conclusos;
4. Comunique o CAODS a instauração do presente feito, com remessa de cópia desta Portaria;
Nomeio as servidoras Bianca Linhares Santos, Mariane Katrine Gomes de Araujo Barreto e Natália de Brito Nascimento para secretariar este
procedimento, conforme o art. 4º, V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpridas as diligências e transcorridos os prazos assinados, voltem os autos conclusos.
Luís Correia, 03 de julho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça
RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVA Nº 029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Luis Correia-PI, por seu
representante legal signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição
Federal, no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Estadual a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e social, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem assim zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover;
CONSIDERANDO que, conforme disposto na Constituição Federal, a regra é a vedação de acumulação de cargos públicos, porém, há um rol
taxativo, disposto nas alíneas acima (a, b e c) que regem as hipóteses de cargos acumuláveis permitidas pela Constituição. Nota-se ainda que,
em relação aos cargos legalmente acumuláveis, é preciso verificar a existência de compatibilidade de horários, exigência imposta para a
acumulação, devendo ser, portanto, cumprida.
CONSIDERANDO que a função de Secretário Municipal, por ser um cargo político e de dedicação exclusiva, não pode ser considerado um cargo
técnico científico ou administrativo, já que não exige nenhuma habilitação específica para exerce-lo apenas a relação de confiança com o
governante que efetivará a nomeação e a capacidade técnica para o exercício da função.
CONSIDERANDO que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA
DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CARGO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 669 Disponibilização: Segunda-feira, 6 de Julho de 2020 Publicação: Terça-feira, 7 de Julho de 2020

Página 13



3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI12362 

admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. A Súmula 279 do STF dispõe:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In
casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANÇA - acumulação de cargos públicos - professor e
Secretário Municipal - impossibilidade de considerar esse último cargo como técnico ou científico - segurança denegada - recurso
improvido." 5. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 665187 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2012, Primeira
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012);
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.080/90 acerca do exercício em tempo integral dos cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), verbis:
Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida
em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II- no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidas em regime de tempo integral.
CONSIDERANDO, como dispõe dispositivo supra citado, que no âmbito municipal a gestão é exercida pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que a inobservâncias das regras legais e constitucionais, incluindo os dispostos no art. 37 da Constituição Federal constitui ato
de improbidade administrativa (Lei 8.429/92);
Resolve expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO:
1 - Ao Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia, Sr. GIRVALDO ALBUQERQUE DA SILVA, que adote as medidas necessárias no sentido
impedir a qualquer Secretário Municipal, possa exercer suas atividades vinculadas com outras atividades alheias ao exercício das funções,
tomando declaração de inexistência de acúmulo de cargos, remetendo-as ao Ministério Público do Estado do Piauí, por sua Promotoria de Justiça
de Luís Correia sempre que tais nomeações ocorrerem.
Concede-se o prazo de cinco (05) dias para resposta quanto o acatamento ou não da presente recomendação, com as comprovações
necessárias, devendo encaminhar a referida resposta para a Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI, pelo e-mail (pj.luiscorreia@mppi.mp.br).
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 e aos respectivos destinatários.
Luís Correia, 03 de julho de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça

Ao Senhor James de Sales Santos
Secretário Municipal Educação de Ilha Grande-PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 02-06/2020
Recomendação a Secretário Municipal de Educação de Ilha Grande-PI, para cumprir o disposto no Parecer nº 05/2020, do Conselho Nacional de
Educação (CNE), Resolução CEE/PI Nº 061/2020, e Nº 087/2020, do Conselho Estadual de Educação, e Nota Técnica CEE/PI N.º 001, a fim da
reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020, e a construção dos planos de retorno gradual e seguros para a comunidade
escolar, a observância dos prazos estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia execução de todos os protocolos sanitários
e pedagógicos, nas escolas públicas de educação do Município de Ilha Grande-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo
26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei Federal de Nº. 8.625/93; e artigo 37, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput¸ da Carta Magna c/c artigo 1º, caput, e artigo 94, caput, da Lei Nº. 8.625/93, e artigo 1º, caput, da Lei
Complementar Estadual Nº. 13/91);
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(artigo 37, da CF); CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do artigo 6º, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 23, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal
e Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205, da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206, da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Novo Coronavírus
COVID-19, constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII) é considerada, nos termos do Regulamento
Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação
internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS Nº. 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus COVID-19, 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 Novo Coronavírus COVID-19, 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, 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 Nota Técnica Nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao Novo Coronavírus COVID-19, no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual Nº. 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no artigos 1º,
incisos I e 2º do Decreto Estadual Nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas
redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual Nº. 18.966 de
30.04.2020, que prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus; CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º, da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o
ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação (CNE) expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar
para as escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº. 18.884/2020;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de seu Conselho Pleno (CP), editou o Parecer Nº. 05/2020, aprovado
em 28 de abril de 2020 e devidamente homologado pelo Ministério da Educação no último dia 29 de maio, tratando da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em
razão da Pandemia da COVID-19; CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº 061/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o
regime especial de aulas não presenciais para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e
temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao Novo Coronavirus - SARS - Cov2 e a
Resolução Nº. 87/2020;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº. 087/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre normas pertinentes à reorganização
do calendário escolar referente ao período de excepcionalidade no contexto da situação de pandemia da COVID-19 para escolas pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino do Piauí e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Nota Técnica CEE/PI Nº. 001, que explica as orientações para elaboração do Plano de Ação Pedagógica em Regime
Especial de aulas não presenciais, atendendo o que prescreve o artigo 4º, inciso V, § 1º e 2º da Resolução CEE/PI Nº 061 e artigo 11 da
Resolução CEE/PI Nº 087/2020;
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica Nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, artigo 1º do Decreto Nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os impactos
negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica N.º 08/2020, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Colégio Nacional de Procuradores Gerais,
elaborada por sua Comissão Permanente de Educação, que se manifestou sobre as normas gerais aplicáveis à educação durante a pandemia da
COVID-19, bem como traçou orientações para atuação do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa Nº. 02/2020/CAODEC com orientações e sugestões a fim de subsidiar a atuação dos Promotores
de Justiça do Estado do Piauí na fiscalização e colaboração das estratégias educacionais adotadas pelas redes de ensino diante da suspensão
das aulas presenciais, decretada em decorrência da pandemia da COVID-19, com reflexos no cumprimento pelas escolas da carga horária
obrigatória para a educação básica;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de acompanhar a reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020 e a construção dos
planos de retorno gradual e seguros para a comunidade escolar, que na retomada devem considerar, principalmente, os dados epidemiológicos
que apontem o declínio da pandemia, a manutenção de cenário favorável ao retorno das atividades escolares, a observância dos prazos
estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia execução de todos os protocolos sanitários e pedagógicos; RESOLVE, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis,
RECOMENDAR ao Secretário Municipal de Educação de Ilha Grande (PI), em observância aos decretos estaduais que estabeleceram a
suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das atividades escolares presenciais, que:
1. A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos
estudantes e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias
preventivas, inclusive, de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais
ambientes das instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade
escolar), observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
2. O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
3. A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas as recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
4. Que determine a todas unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do Novo Coronavírus COVID-19;
5. A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
6. O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da COVID-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a) Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da COVID-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b) Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
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c) O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d) Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e) A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f) A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g) A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h) A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i) A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com COVID-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepará-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao Novo Coronavírus;
20. A promoção a criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento de
novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública. Ressalto, por fim, que a inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, pelo Ministério Público, inclusive, o possível ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em face
da Secretário Municial, e servidores. Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei Nº 8.625/93, sob as
penas da legislação, o Ministério Público, por meio do seu representante abaixo assinado, REQUISITA a Vossa Senhoria que, deve ser
encaminhada à 1ª Promotoria de Justiça de Ilha Grande/PI, pelo e-mail secretariaunificadaparnaiba@mppi.mp.br, as providências tomadas e os
documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 15 (quinze) dias úteis. A partir da data da
entrega via e-mail da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado. Notifique-se o Secretário
Municipal de Educação de Ilha Grande-PI, e que o mesmo envie cópia da presente Recomendação ao Prefeito a e ao Procurador Geral do
Município, para que cumpram e façam cumprir seus termos.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça. Movimentos necessários em
SIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 de Junho de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Região Parnaíba

PORTARIA Nº 106/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Garantir a inclusão do casal PAULO ANTÔNIO DA SILVA e JOSEANE FRANCISCA DINIZ na Rede de Atenção Básica de Saúde e
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4. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
[]

4.1. TERMO DE RATIFICAÇÃO12351 

4.2. COMPRAS DE JUNHO/202012352 

Assistência Social, bem como o efetivo acompanhamento da família à luz dos princípios da Administração Pública e da dignidade da
pessoa humana.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93; Lei Federal nº 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-
estar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que toda pessoa será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
inclusive a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade em programa de apoio familiar e promoção social, nos termos dos arts. 203 e
204 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos do relatório apresentado pelo CREAS do município de Floriano, onde noticia a existência do casal e um
casal PAULO ANTÔNIO DA SILVA e JOSEANE FRANCISCA DINIZ vivendo em situação de trajetória de rua, vínculos familiares
fragilizados, drogadição, ganho financeiro eventual e ausência de documentos, morando debaixo da ponte que liga Floriano a Barão de
Grajaú/MA, necessitando, urgentemente, da realização de ações para a sua inclusão na rede de atenção básica de saúde e assistência
social, a fim de que seus direitos fundamentais sejam respeitados, cuja omissão poderá gerar responsabilidade;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para tutelar interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, II e IX, 196 e 203 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art.
8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Floriano - Secretarias Municipais da Saúde e Assistência Social, cujo objeto é Garantir a
inclusão do casal PAULO ANTÔNIO DA SILVA e JOSEANE FRANCISCA DINIZ na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência
Social, bem como o efetivo acompanhamento da família à luz dos princípios da Administração Pública e da dignidade da pessoa
humana, fim de que possam viver com dignidade e respeito, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do MP para publicação, bem como ao CAODS/PI e CSMP para
conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 06 de julho de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJ

TERMODERATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0004055/2020-70
DISPENSA Nº28/2020
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação,de aquisição de termômetros
clínicos digitais infravermelho para medição da temperatura corporal dos ingressantes nas instalações do MP-PIem tempos de pandemia por
COVID 19, com embasamento legal no art. 4º -B da Lei nº 13.979/20, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Licitações e
Contratos, parecer da Subprocuradoria de Justiça Administrativa e Parecer favorável da Controladoria Interna.
Teresina, 03 de julho de 2020.
Dr. Nivaldo Ribeiro
Presidente do Conselho Gestor do FPDC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MPE-PI no mês de Junho/2020.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
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Nº do Proc. Adm. / CLC
Modalidad
e  d e
Licitação

Objeto Empenho (nº)
Elemento de
despesa

Contratado
V a l o r
Contratad
o

19.21.0431.0003389/2020-
97

Pregão
Eletrônico
n° 28/2019
- ARP
n° 05/2020

Contratação de empresa
e s p e c i a l i z a d a  p a r a
realização de manutenção
predial nos edifícios-sede
das promotorias de justiça
de Parnaíba, Luís Correia e
P i r a c u r u c a ,  c o n f o r m e
P r e g ã o  e l e t r ô n i c o  n º
28 /2019 . -SRP-  A ta  de
Regis t ro  de Preços nº
05/2020.

2020NE0043
5
(PGJ)
E m i s s ã o :
01/06/2020

3.3 .90.39 -
O u t r o s
Serviços de
Terce i ros  -
P e s s o a
Jurídica

CWC Construtora
Eireli
C N P J  n . º
03.936.360/0001-
98

R $
56.168,81

19.21.0010.0003745/2020-
98

D ispensa
nº 20/2020

Aquisição de 35 (trinta e
c inco )  ba r re i ras  H  de
proteção para balcão em
a c r í l i c o  d e  3 m m  d e
espessura com passagem
p a r a  d o c u m e n t o  n o
atendimento ao públ ico
deste MPPI, com medidas
1,0m x 1,0m, conforme
Dispensa nº 20/2020, art. 4º
da lei 13.979/2020.

2020NE0043
9
(PGJ)
E m i s s ã o :
03/06/2020

3.3 .90.30 -
Mater ia l  de
Consumo

T o t e m  G r á f i c a
C o m é r c i o  d e
P a p e l a r i a  e
S e r v i ç o s  D e
C o m u n i c a ç ã o
Visual Eireli
C N P J :
16.936.295/0001-
42

R $
11.200,00

19.21.0010.0003895/2020-
25

D ispensa
nº 23/2020

C o n t r a t a ç ã o  d e
r e m a n e s c e n t e  p a r a  a
prestação dos serv iços
continuados de office boy,
recepção, condução de
veículo leve e pesado,
motoboy, operador de som e
imagem, auxiliar de serviços
gerais, bombeiro hidráulico,
eletricista, carregador de
v o l u m e s ,  c o p e i r a g e m ,
garçonaria e telefonista,
con fo rme  D ispensa  n º
23/2020, 24, inciso XI, Lei
8.666/93. (OBS: o valor
correspondente às diárias foi
incluído no subitem 04).

2020NE0044
8
(PGJ)
E m i s s ã o :
03/06/2020

3 . 3 . 9 0 . 3 7 -
Locação de
Mão-de-Obra

Belazarte Servicos
de Consultoria Ltda
ME
C N P J :
07.204.255/0001-
15

R $
65.443,43

19.21.0010.0003956/2020-
27

D ispensa
nº 25/2020

Aquisição de 35 (trinta e
cinco) unidades de totens
c o m  p e d a l e i r a  p a r a
higienização das mãos nos
tempos de pandemia por
C o v i d  1 9 ,  c o n f o r m e
Dispensa nº 25/2020, art. 4º-
B da Lei 13.979/2020.

2020NE0001
9
(FPDC)
E m i s s ã o :
23/06/2020

4.4 .90.52 -
Equipamento
s e Material
Permanente

T o t e m  G r á f i c a
C o m é r c i o  d e
P a p e l a r i a  e
S e r v i ç o s  d e
C o m u n i c a ç ã o
Visual Eireli
C N P J :
16.936.295/0001-
42

R $
14.525,00

19.21.0010.0003972/2020-
80

D ispensa
nº 22/2020

Aquisição de 250 (duzentos
e cinquenta) unidades de
protetores faciais-face shield
p a r a  p r e s t a ç ã o  d e
atendimento ao público nos
temos de pandemia nas
unidades do MPPI, conforme
Dispensa nº 22/2020, Art. 4º-
B da Lei 13.979/2020.

2020NE0046
3
(PGJ)
E m i s s ã o :
23/06/2020

3.3 .90.30 -
Mater ia l  de
Consumo

L F S dos Santos
C N P J :
18.203.302/0001-
22

R $
3.975,00

19.21.0010.0003977/2020-
42

D ispensa
nº 24/2020

Aquisição de 22 (vinte e
d u a s )  u n i d a d e s  d e
pulverizadores de soluções
líquidas para higienização
de superfícies dos espaços
físicos do MP/PI, conforme
Dispensa nº 24/2020, art. 4º-
b da Lei 13.979/2020.

2020NE0046
1
(PGJ)
E m i s s ã o :
22/06/2020

3.3 .90.30 -
Mater ia l  de
Consumo

G. Sousa Silva
C N P J :
08.960.605/0001-
36

R $
4.158,00

19.21.0010.0003994/2020-
68

D ispensa
nº 26/2020

Aquisição de 300 (trezentos)
aventais tnt de proteção
individual com manga longa
p a r a  u t i l i z a ç ã o  e m

2020NE0046
2
(PGJ)
E m i s s ã o :

3 .3 .90 .30 -
Mater ia l  de
Consumo

B M Noronha
C N P J :
28.981.784/0001-
03

R $
2.100,00
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4.3. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 33/201912354 

5. GESTÃO DE PESSOAS 
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 12353 

fiscalizações e inspeções
por este órgão ministerial em
locais com grande risco de
contaminação nos tempos
de pandemia. Dimensões:
no mínimo 1,20 metros de
a l t u r a  v e s t i m e n t a
impermeáveis fabricadas
com gramatura mínima de
40g/m2 e possuir eficiência
de filtração bacteriológica
(b fe )  >99%,  con fo rme
Dispensa nº 26/2020, art. 4º-
b da Lei 13.979/2020.

23/06/2020

19.21.0010.0003627/2020-
21

Pregão
Eletrônico
n° 37/2019
- ARP
n° 07/2020

Aquisição de 200 (duzentos)
t o n e r s  p a r a
i m p r e s s o r a S a m s u n g
M u l t i f u n c i o n a l S C -
M 4 0 7 0 F R ,  c o r  p r e t a ,
Referência:MLT-203U; e
150 (cento e cinquenta)
toners para Impressora
Samsung modelos SCX
4833FD e ML 3710ND
( s i m u l t a n e a m e n t e )
referência 205L. Caixa com
um cartucho, novo e original
compatível não recarregado
e não remanufaturado, para
es te  MP /P I ,  con fo rme
P r e g ã o  E l e t r ô n i c o  n º
37/2019, ARP nº 07/2020.

2020NE0046
9
PGJ)
E m i s s ã o :
29/06/2020

3.3 .90.30 -
Mater ia l  de
Consumo

V. C. da Rocha
Distribuidora ME
C N P J :
05.808.979/0001-
42

R $
19.244,00

Teresina, 06 de julho de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 33/2019, 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 Telefônica Brasil S/A, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.558.157/0001-62
b)ProcessoAdministrativo: nº 19.21.0378.0001018/2019-19. e no sistema SEI 19.21.0013.0003981/2020-83;
c) Objeto: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 33/2019 por mais 12(doze) meses, conforme art.57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, e cláusula sexta do contrato, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em telecomunicações para
prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal - SMP para comunicação de voz e dados via rede móvel digital de 5GB, para serem utilizados
de Procuradoria Geral de Justiça;
d) Fundamento Legal: art.57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e cláusula sexta do contrato;
e)Vigência: O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 25 de junho de 2020(25/06/2020), podendo prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a
publicação do extrato do ato no Diário de justiça do Estado do Piauí, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.
f)Valor: O valor total do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato é de R$ 434.129,90 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e
noventa centavos), devendo a importância de R$ 224.300,10 (duzentos e vinte e quatro mil e trezentos reais e dez centavos) ser atendida à
conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020.
g) Cobertura Orçamentária: Projeto Atividade: 2000; Natureza da Despesa: 3.3.90.40; Fonte de Recurso: 100; Nota de empenho:
2020NE00467;
h) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
i)Signatários: Pela contratada, Sra. Carlota Braga de Assis Lima, do CPF (MF) nº 613.174.201-44 e Sr. Wellington Xavier da costa, portador do
CPF/MF sob o nº 887.321.001-59 e pela contratante, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 06 de julho de 2020.

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 342/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2020, 08 (oito) dias consecutivos de licença para casamento a servidora
comissionada LARISSA MENDES RODRIGUES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15448, lotada junto à 17ª Promotoria de
Justiça de acordo com o inciso III, alínea a, art. 106, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao
dia 24 de junho de 2020.
Teresina (PI), 06 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 343/2020
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6. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO  DO

COVID - 19 
[]

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

DE PICOS-PI12357 

A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, 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

16147 MARIA DA PAZ OLIVEIRA 07 16 a 22/06/2020

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 16 de junho de 2020.
Teresina (PI), 06 de julho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

GRUPO REGIONAL-PGJ/PI 866/2020 e 928/2020
Promotorias de Justiça de Picos, Fronteiras, Jaicós, Simões, Inhuma, Valença, Padre Marcos, Paulistana, Itainópolis, Pio
IX://www.gruporegionalpicos.mp.br/telefones da Secretaria (89) 98143-0561/(89)99867-5372.
PORTARIA N. 26/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. SIMP 000014-090/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
representado pelos Promotores de Justiça signatários, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da
Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Lei Orgânica da Assistência Social determina, em seu art. 15, que "Compete aos Municípios: (...) III - executar os projetos de
enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; IV - atender às ações assistenciais de caráter de
emergência; V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei; VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os
programas e os projetos de assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em
seu âmbito";
Considerando que o art. 23 da LOAS, por sua vez, dispõe: "Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos
nesta Lei";
Considerando que o art. 31 da mesma Lei n. 8.742/1993 estabelece que é atribuição do Ministério Público zelar pela efetividade dos
direitos nela previstos: "Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei";
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade- fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
Considerando a Notícia de Fato em curso, sob o n. 000014-
090/2020;
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP n. 000014-090/2020, cujo objeto é acompanhar e fiscalizar, dentro do contexto da pandemia da Covid-19, o direito de as pessoas serem
informadas sobre as formas de prevenção à propagação do contágio pelo novo Coronavírus, através de abordagens pelos Municípios de Picos,
Santana do Piauí, Geminiano, Sussuapara, Aroeiras do Itaim, São José, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Santo
Antônio de Lisboa, Paquetá, Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz, Bocaina, São Luís e São João da Canabrava, determinando as seguintes
providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta e das recomendações já expedidas ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC);
afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no DOMPPI, inclusive as recomendações enviadas;
cumpra-se o despacho exarado nos autos.
Picos, 24 de junho de 2020.
ANTONIO CESAR GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304
BARBOSA:55274706304 Dados: 2020.06.24 19:26:27
-03'00'
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
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