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inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Cf);
CONSIDERANDO, ainda, o esgotamento do prazo de tramitação do 
citado Procedimento Preparatório;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências 
com o fim de apurar integralmente os fatos, RESOLVE converter 
o Procedimento Preparatório em INqUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
conforme prescreve o art. 7º, da Resolução do CNMP – Conselho 
Nacional do Ministério Público n. 174/2017, considerando como 
elementos que subsidiam a medida, o seguinte:
1. Investigado(s): NATURATINS.
2. Objeto: Averiguar eventual ilegalidade no Convênio n. 001/2019, 
no valor de R$ 1.200.000,00, firmado entre a Naturatins e a UFT, 
fAPTO e Intervenientes financeiros, decorrente da ausência de 
comunicação a celebração do convênio à Assembleia Legislativa e 
Tribunal de Contas do Estado, na forma do art. 19 do Decreto n. 
5815/2018 e art. 116, § 2º, da Lei 8.666/93.
3. Diligências:
3.1. Oficie-se ao Conselho Superior do Ministério Público informando 
a conversão do procedimento preparatório em inquérito civil público, 
remetendo-se cópia da portaria inaugural, conforme determina o art. 
12, da Resolução nº 005/2018, em consonância com as diretrizes do 
Informativo CSMP nº 002/2017, do Conselho Superior do Ministério 
Público;
3.2. efetue-se a publicação integral da portaria inaugural do presente 
Inquérito Civil Público, no DOMP – Diário Oficial do Ministério Público, 
conforme preconiza o art. 12 da Resolução nº 005/2018, de acordo 
com as diretrizes do Informativo CSMP nº 002/2017, do Conselho 
Superior do Ministério Público, por intermédio do sistema E-ext;
3.3. encaminhe-se cópia da portaria ao Tribunal de Contas e a 
Controladoria Geral do Estado para conhecimento e a tomada das 
providências que entender necessárias;
3.4. após o cumprimento das diligências, volvam-me os autos 
conclusos.

PALMAS, 28 de outubro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
MIGUEL BATISTA DE SIqUEIRA fILHO

22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

RECOMENDAÇÃO

Processo: 2020.0001709

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2020
Assunto: Recomendação aos organizadores/promotores de eventos 
públicos ou privados, tais como shows, apresentações culturais, 
festas e confraternizações, acerca das medidas a serem adotadas 
para cumprimento das regras sanitárias em prevenção e combate à 
COVID-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
sua Promotora de Justiça Titular da 5ª Promotoria de Justiça de 
Araguaína/TO, no uso de suas atribuições previstas na Constituição 

05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

federal (artigo 129), Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – 
n. 8.625/93 (artigo 26, I) e Lei Complementar Estadual n. 51/2008 
(artigo 89, I), e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis 
para a correta aplicação da lei, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição federal de 1988;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir 
recomendações objetivando a melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito, interesses, direitos e 
bens, cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
ambiente sadio aos presentes e futuras gerações, tutelando-se os 
interesses difusos e coletivos, inteligência do Inciso III do art. 129 da 
Carta Magna;
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo 
e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de tutelá-lo 
foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 
23, II, 24, XII e 30, VII, 196 e 197, todos da Constituição federal de 
1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei n.º 8.080/90, 
“está incluída no campo de atuação do Sistema único de Saúde (SUS) 
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos”;
CONSIDERANDO ser atribuição desta 5ª Promotoria de Justiça de 
Araguaína acompanhar o cumprimento da Lei n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, notadamente no âmbito da execução de serviços 
municipais de natureza pública;
CONSIDERANDO que tramita o Procedimento Administrativo 
nº 2020.0001709, objetivando acompanhar e fiscalizar as ações 
adotadas para o enfrentamento da crise do coronavírus (COVID-19), 
sob o comando do Município de Araguaína;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 252, de 13 de outubro de 
2020, que aderiu às recomendações e políticas públicas Estadual 
e federal, impõe medidas restritivas e determina ações preventivas 
para a contenção do avanço e enfrentamento da COVID-19 e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 5º do Decreto Municipal nº 252, de 13 
de outubro de 2020, que impôs regras à realização de eventos 
públicos ou privados, tais como shows, apresentações culturais, 
festas, confraternizações, comícios, reuniões político-partidárias e 
correlatos, podendo ocorrer de forma restrita, em espaços fechados 
e com controle de acesso, com capacidade máxima determinada 
pela densidade de uma pessoa a cada dois metros quadrados de 
área destinada ao público, porém nunca superior à 300 (trezentos) 
participantes;  
CONSIDERANDO o recebimento de notícias denunciando a 
realização de festas desacompanhadas de licença no município de 
Araguaína;
RESOLVE:
RECOMENDAR ADMINISTRATIVAMENTE aos organizadores/
promotores de eventos públicos ou privados, tais como shows, 
apresentações culturais, festas e confraternizações que:
1 – A realização do evento seja previamente solicitada ao DEMUPE 
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(Departamento Municipal de Posturas) para a obtenção de licença/
alvará de autorização e demais documentos necessários, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o parágrafo 
único, do artigo 5º do Decreto Municipal nº 252, de 13 de outubro de 
2020;
2 – Adotem as providências necessárias para o cumprimento de 
todas as medidas sanitárias e de controle vigentes determinadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde;
3 - Observem rigorosamente, durante a realização do evento, o limite 
máximo de ocupação de pessoas previsto nos protocolos sanitários 
de prevenção à COVID19, especialmente o determinado no artigo 5º 
do Decreto Municipal nº 252, de 13 de outubro de 2020.
Saliente-se que, diante dos motivos que justificaram a expedição 
da presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de 
seus termos serve como critério de avaliação do agir administrativo, 
ao ponto do descumprimento da presente recomendação sinalizar 
evidência e fundada presença de elemento subjetivo (DOLO) capaz 
de configurar ato de improbidade administrativa para este Órgão 
Ministerial.
finalmente, que seja dada ampla divulgação desta 
RECOMENDAÇÃO, além da fixação de cópia no placar da Sede 
das Promotorias de Justiça de Araguaína, o envio de cópia para 
publicação no Diário Oficial do MPTO.
Araguaína, 29 de outubro de 2020.
BARTIRA SILVA qUINTEIRO
Promotora de Justiça

ARAGUAINA, 28 de outubro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
BARTIRA SILVA qUINTEIRO

05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/3244/2020

Processo: 2018.0008553

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio do Promotor subscritor, no uso das atribuições conferidas 
artigo 129, inciso III, da Constituição federal; artigo 25, inciso IV, 
alínea b, da Lei nº. 8.625/93, e;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório n.º 
2018.0008533, instaurado a partir ofício nº 00003/2018.GVGA, 
datado de 28/06/2018, de lavra do Vereador Gilson Antero da Silva, 
do Município de Pau D’Arco/TO, fornecendo supostos indícios 
na contratação irregular de profissionais da saúde, por parte da 
Secretaria Municipal de Saúde, sem o devido procedimento licitatório;
CONSIDERANDO o encerramento do prazo previsto para a 
conclusão do Procedimento Preparatório nº 2018.0008533, sem que 
as informações até aqui colhidas pudessem formar uma convicção 
conclusiva, devendo neste caso ser instaurado procedimento próprio;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover procedimentos administrativos e demais ações que 
tenham, entre outros objetivos, atuar na defesa do patrimônio público 
e dos princípios norteadores do direito administrativo, evitando-

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPOEMA

se a prática e impunidade de qualquer ato configurado como de 
improbidade administrativa, exercendo, se necessário, seu direito de 
ação em conformidade com suas atribuições constitucionais;
CONSIDERANDO que se inclui entre as funções institucionais do 
Ministério Público promover as medidas necessárias a garantir 
a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses 
transindividuais, conforme disposto no artigo 129, inciso III, da 
Constituição federal;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar 
as informações caracterizadoras de supostos ato de improbidade 
administrativa, referente a contratação irregular de profissionais da 
saúde, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, sem o devido 
procedimento licitatório, assim determino:
1. Autua-se no e-ext a presente Portaria, convertendo-se o 
Procedimento Preparatório n.º 2018.0008553, trazendo em anexo 
todos os seus documentos;
2. Remeta-se via e-ext ao Colendo Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Tocantins dando ciência da instauração do 
presente Inquérito Civil Público e para o Responsável pela Área de 
Publicação de Atos Oficiais, para os fins do artigo 62 e seguintes da 
Lei Complementar Estadual nº 51/2008;
3. Nomeio para secretariar os trabalhos um técnico ministerial ou 
analista ministerial nesta Promotoria de Justiça de Arapoema, o qual 
deve desempenhar a função com lisura e presteza;
4. Notifique-se o Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Pau 
D'Arco, dando-lhe ciência da presente instauração;
5. Requisite-se os procedimentos licitatórios referente a contratação 
de médicos no município de Pau D'Arco, período 2017 e 2018.
Após, volte-me concluso para providências cabíveis.
Cumpra-se.

ARAPOEMA, 28 de outubro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
CALEB DE MELO fILHO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPOEMA

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PA/3234/2020

Processo: 2020.0006416

O Ministério Público do Estado do Tocantins, pelo 2º Promotor de 
Justiça de Guaraí-TO, no exercício de suas atribuições constitucionais 
e legais, previstas no art. 129, II e III, da Constituição federal, art. 26, 
I, da Lei n.º 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, e art. 61, I, da 
Lei Complementar Estadual n.º 051/08,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição da 
República federativa do Brasil, o Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição da República 
federativa do Brasil abarcou a doutrina da proteção integral da 
criança e do adolescente;

02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARAÍ
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