
2.12. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI12595 

2.13. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI12596 

do Fidalgo, no exercício financeiro de 2014 - Sr. Pedro Daniel Ribeiro -, sobre realização de despesas com ausência de procedimento
licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fracionada, inobservando o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para
aquisição de combustíveis e lubrificantes; aquisição de gêneros alimentícios; contratação de fretes; aquisição de materiais de
construção; e aquisição de peças para manutenção de veículos.
DETERMINO:
01 - A instauração de Inquérito Civil para investigar e apurar conduta do Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo, no exercício
financeiro de 2014 - Sr. Pedro Daniel Ribeiro -, sobre realização de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com
despesas realizadas continuamente e de forma fracionada, inobservando o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para aquisição de
combustíveis e lubrificantes; aquisição de gêneros alimentícios; contratação de fretes; aquisição de materiais de construção; e
aquisição de peças para manutenção de veículos, com sua publicação em Diário Oficial e comunicação ao Centro de Apoio de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
EXTRAIA-SE através do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí cópia integral do procedimento de prestação de
contas - TC-015186/2014.
04 - Nomeio o Assessor de Promotoria Lázaro Ferreira Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, conferindo poderes para
realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
05 - Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público;
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 21 de julho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

NOTÍCIA DE FATO Nº 001760-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato que, tramitando sob o protocolo ministerial de nº 001760-369/2020, tem por objeto a apuração de supostas infrações
penais previstas no art. 99, da Lei nº. 10.741/2003, art. 89 e art. 90, parágrafo único, ambos da Lei nº. 13.146/2015, contra "Eva", 57 anos,
pessoa com deficiência, e "Teresinha", 75 anos, supostamente praticadas por "Ana" e "Edileusa", conforme deflui de documentação encaminhada
pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Conforme e-mail encaminhado pela Secretaria Unificada, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação
policial, resultando na instauração do Inquérito Policial nº 3642/2020, conforme deflui do ofício remetido pela autoridade policial desta urbe (Ofício
nº 145/2020, de 16 de julho de 2020).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
1) aperfeiçoe-se a completa autuação do feito, inclusive com a numeração das suas folhas;
2) neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da
Resolução 174 do CNMP;
3) publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí; e
4) após, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 17 de julho de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça da 7ª PJ/PHB em substituição na 6ª PJ/PHB

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 38ª PJ Nº 07/2020
SIMP Nº 000045-033/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
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internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia causada pelo Coronavírus;
CONSIDERANDO que a situação de pandemia produzida pelo Coronavírus significa o risco potencial da doença infecciosa atingir de forma
generalizada 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 no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
circulacao de pessoas, particularmente crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminacao de doencas;
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;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, 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 a Resolução CME/THE Nº 02/2020 do Conselho Municipal de Educação que dispõe sobre o regime especial de atividades
pedagógicas na Rede Municipal de Ensino de Teresina para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de
prevenção e combate ao contágio do CoronaVírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 19.858/2020, de 25.06.2020, prorrogou até 31/07/2020 a suspensão estabelecida no Decreto
Municipal nº 19.810, das aulas da rede pública municipal de ensino da capital;
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, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
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 Técnica 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 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 a Nota Técnica nº 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 que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos relevantes,
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).
RESOLVE:
RECOMENDAR, à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERESINA/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, que:
I. Elabore plano com as diretrizes e estratégias para o retorno gradual das atividades escolares presenciais, constando:
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 qualitativa, 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) A determinação a todas unidades escolares para que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do Coronavírus;
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 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;
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 deve, no mínimo:
a) Assegurar 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) Considerar 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;
c) Estabelecer 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) Considerar, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
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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) Implementar, 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) Prever 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) Contemplar a revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilizar 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 e Estadual de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h) Garantir 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) Criar mecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
de forma a 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 encaminhadas 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) A garantia de 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 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.
II. Após a retomada das aulas presenciais:
1) Promova, em colaboração com outros atores da educação, estratégias de busca ativa das crianças e jovens que podem não voltar à escola
depois que as atividades forem retomadas, como forma de evitar acentuada evasão escolar;
2) Aplique uma avaliação diagnóstica individual de todos os alunos, constando critérios avaliativos para aferir se os objetivos das atividades
não presenciais foram alcançados mediante programa de sondagem da compreensão dos conteúdos abordados durante este período, com o
escopo de subsidiar programa de recuperação, caso necessário, objetivando o desenvolvimento pleno de cada aluno;
3) Realize, em conjunto com o Conselho de Educação, o levantamento da qualidade e cobertura do atendimento a distância durante o período de
isolamento e as medidas para recuperar os conteúdos previstos, com especial atenção aos alunos de maior vulnerabilidade social, a fim de que
não tenham seu direito à educação violado;
4) Elabore planos de ação contendo as medidas de reorganização do calendário escolar, com participação democrática de todos os atores
educacionais envolvidos, incluindo recuperação das aulas, com atividades no turno e contraturno, levando os referidos estudos ao conhecimento
dos respectivo Conselho de Educação e dos órgãos de controle;
5) Respeite, no período de reposição das aulas, a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva
diante da necessidade de períodos de recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou transladados para outras datas, de forma que a
quantidade de horas diárias não poderá ser superior à capacidade de aprendizagem;
6) Assegure, principalmente aos alunos das instituições de ensino que optaram por completa reposição das aulas ao término do período de
suspensão das aulas presenciais, no processo de reorganização dos calendários escolares que a reposição de aulas e atividades escolares
possam ser realizadas de forma a preservar o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da
Constituição Federal;
7) Continue a fornecer atividades remotas, se ainda em tempo de pandemia da COVID-19, a alunos do grupo de risco e aos que tenham, no
ambiente familiar, contato com pessoa pertencente a ele, do atendimento educacional especializado e outros alunos da educação básica
internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.
RECOMENDAR, ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, que:
1) Catalogue o início das atividades remotas nas instituições de ensino, a fim de identificar se houve a adequada elaboração dos planos
pedagógicos, com a participação da comunidade escolar e com o preenchimento dos demais requisitos previstos na Constituição Federal, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais documentos normativos de regência emitidos pelo ente Municipal e Conselho Municipal de
Educação;
2) Publique relação das instituições de ensino que se adequaram para a oferta de atividades não presenciais aptas a serem computadas na carga
horária mínima anual, de forma que tal informação seja acessível a toda comunidade escolar.
Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias ÚTEIS, a contar do recebimento desta Recomendação, para que sejam encaminhadas ao endereço
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de e-mail mariaester@mppi.mp.br, informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o
dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania.
Teresina - PI, 21 de julho de 2020.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 38ªPJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGÁ
Rua D. Pedro II, nº 90 - Bairro Centro.
CEP: 64.290-000 - Altos (PI) - Fone: (86) 3262-2828
pj.altolonga@mppi.mp.br
PORTARIA Nº 11/2020 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020
Objeto: Acompanhamento de débito imputado ao Exmo. Sr. Flávio Campos Soares (gestor da Prefeitura municipal de Alto Longá, no
exercício de 2016).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante infra- assinada, no uso das atribuições legais, e, com fulcro nas
disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88); artigo 26, inciso I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso
IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 063/2011 que criou as classificações taxonômicas nos procedimentos extrajudiciais relata que
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO se destina: "ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fato e instituições e
de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurados pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de
investigação civil ou criminal de determinadas pessoa, em função de ilícito específico, bem como para acompanhar o cumprimento de cláusulas
de termo de ajuste de conduta celebrado e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre
eles obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO que o Título Executivo encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente ao débito de R$322,72 (trezentos
e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), imputado ao Sr. Henrique César Saraiva de Area Leão (gestor da Câmara municipal de Alto
Longá, no exercício de 2015), nos autos do processo TC/020832/2019, Acórdão nº1164/2018, pelo pagamento de juros e multas decorrentes do
atraso no pagamento de obrigações sociais pelos fundamentos expostos no voto do relator, para acompanhamento da execução de débito.
CONSIDERANDO que é necessário acompanhar se o município de Alto Longá executou a imputação do débito deferido pelo julgamento de
irregularidades da prestação de contas por parte do citado gestor.
CONSIDERANDO que A Corte de contas ainda informou que o referido título foi encaminhado ao Poder Executivo Municipal para execução
judicial da certidão e registro contábil como direito a receber pela entidade credora, com fundamento na Constituição Federal (art.71, §3º)1,
Constituição Estadual (art.86 §2º)22, Lei 5.888/2009 (art.1353) e Resolução TCE/PI nº18/2005.
CONSIDERANDO que a Imputação de débito é a Penalidade aplicável àquele que der causa a prejuízo financeiro à Administração Pública,
ocasião em que o Tribunal determinará o ressarcimento do valor total do prejuízo aos cofres públicos. O valor do débito imputado deverá ser
recolhido pelo devedor ao órgão/entidade que sofreu prejuízo financeiro, e não ao Tribunal de Contas, conforme descrito no art. 384 do
Regimento Interno do TCE/PI.

CONSIDERANDO que pelos dispositivos retromencionados bem como pelo posicionamento do STJ4, cabe ao Chefe do Poder Executivo
Municipal a execução de tal débito, com o
1Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: § 3º
As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
Art. 86. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a ele competindo: §
2º As decisões do Tribunal de que resulte a apuração de débito ou aplicação de multa terão eficácia de títulos executivos, após inscritos.
Art. 135. A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e certa.
O STJ já se pronunciou no sentido de que o Parquet não pode executar dívida decorrente de decisão do Tribunal de Contas, in verbis, "O ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator do recurso especial do Ministério Público do Maranhão (MPMA), lembrou que, antes da Constituição Federal
de 1988, nada impedia que lei ordinária conferisse ao MP outras atribuições, ainda que incompatíveis com suas funções institucionais. Contudo,
com a
acompanhamento pelo Ministério Público acerca dessa execução, outrossim, que a autoridade responsável tem o prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do recebimento da certidão remetida pelo TCE, para comprovar junto ao referido tribunal a adoção das providências pertinentes para
reaver o referido crédito aos cofres públicos;
RESOLVE:
Deflagrar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do artigo 8º da Res. Nº 174/2017, do CNMP para acompanhar a adimplência do
débito imputado contra o ex-gestor municipal.
Desta forma, determino a realização das seguintes diligências iniciais:
Comunique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
Registre-se a instauração em livro próprio e publique-se;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Oficie-se o Município de Alto Longá, na Pessoa do seu Prefeito, para que tome conhecimento do presente procedimento administrativo,
informando a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 15 (quinze dias), acerca do ajuizamento de execução do título executivo extrajudicial
retromencionado, e, em caso afirmativo, o respectivo número do processo judicial. Caso ainda não impetrada a demanda acima, que se promova
a respectiva demanda judicial ou apresente as razões que entender necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Por fim, nomeio Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira e Bruno Costa de Pádua, Assessores de Promotoria, para secretariarem o feito.

entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o exercício pelo Parquet de outras funções, incompatíveis com sua finalidade institucional,
restou expressamente vedado (artigo 129, inciso IX da CF), afirmou o relator. (...) Para o relator, esse entendimento afronta o artigo 12, incisos I e
II, do Código de processo Civil, que trata da representação dos entes federativos em juízo. Dessa forma, compete à AGU e às procuradorias dos
estados e da administração indireta realizar as aludidas cobranças, sustentou. "
Disponível em:https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/100641672/ministerio-publico-nao-pode-executar- divida- decorrente-de-decisao-de-tribunal-de-
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