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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 30/2020 
 

RECOMENDAÇÃO 2ª PJV Nº 174/2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no 
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 o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja 

efetividade é dever de todos, notadamente do Poder Público de forma comum e solidária em 
todas as suas instâncias;  

 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da 

Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou e ergê ia e  saúde pú li a de i portâ ia 
a io al , em decorrência da infecção humana pelo CORONAVÍRUS, considerando que a 

situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

 
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou pandemia para o CORONAVÍRUS, ou seja, momento em que uma doença se 
espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos; 

 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo 

CORONAVÍRUS (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco potencial da doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 
tenham sido identificadas como de transmissão interna; 

 
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do 

Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de calamidade pública, para os fins 
do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 
saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças 
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públicas; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como 
ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 
razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 
8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93); 

 
CONSIDERANDO que, no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a 

publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas 
respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas 
afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta 
abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (art. 1º, 
VIII, da Emenda Constitucional Nº 107, de 03/07/2020); 

 
CONSIDERANDO, ainda, que essa 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;  

 
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desse órgão ministerial, 

através de matéria veiculada na internet, por meio no Portal de Notícias V1, datada de 
01/10/2020, que o Município de Valença do Piauí deixou de divulgar os números de 
infectados e óbitos ocasionados pela COVID-19 no Município (id. 31887388); 

 
CONSIDERANDO que o sta o ojo da até ia ue “a saúde municipal 

optou por se resguardar e não divulgar os dados da Covid-19 em suas redes sociais ou 

informar aos meios de comunicação, apesar dos números crescentes de casos e óbitos na 

cidade. 12 valencianos perderam suas vidas até o momento em Valença, segundo o Governo 

do Estado”; 

 

RESOLVE: 
 
RECOMENDAR à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO 

PIAUÍ, por meio de sua gestora, Sra. IOLANDA MYRHARA DOS REIS CAETANO, sem prejuízo 
das Recomendações anteriormente expedidas e em reforço a elas, à luz das disposições de 
ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras 
com elas convergentes, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote todas as 
medidas administrativas tendentes a garantir a divulgação diária dos boletins 
epidemiológicos decorrentes da COVID-19 no Município de Valença do Piauí. 

 
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 
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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, 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 no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas.  
 

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.   

 
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), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio 
Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), 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), 05 de outubro 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 
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