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PORTARIA N°. 08/2020  
SIMP N° 000051-029/2020 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 
por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo 
art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas 
"a" e "b", da Lei Complementar n° 12/93, e 

CONSIDERANDO que na última sexta-feira, 
13.03.2020, a Organização Municipal de Saúde (OMS) declarou pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), ratificada pelo Ministério da Saúde, conforme Portarias n° 
188/GM/MS e n° 356/GM/MS; 

CONSIDERANDO que os idosos fazem parte do grupo 
de risco mais suscetível a morte pelo COVID-19, ante a fragilidade de sua condição de 
saúde e pelo avançar da idade; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Munircipal de 
Teresina, através da Fundação Municipal de Saúde-FMS, expediu a NOTA 
INFORMATIVA N° 01/2020, além do PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA 
PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), nas quais não se verifica direcionamento no que tange aos cuidados 
necessários para com os idosos em Unidades Basicas de Saúde-UBS's, hospitais 
públicos e privados, clínicas de saúde ou acolhidos em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) nesta capital; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Piauí, 
através da sua Secretaria de Estado da Saúde, expediu PLANO ESTADUAL DE 
CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) e, do mesmo modo, não disciplinou o atendimento às 
pessoas idosas frente a pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO que a SEMCASPI-SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICAS 
INTEGRADAS e o Município de Teresina-PI não apresentaram um plano municipal de 
contingência para o enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19, e que os 
Centros de Convivência da Terceira Idade(CCTI's), geridos _ela SEMCASPI, 
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permanecem abertos, atendendo um grande número de idosos que se acham 
aglomerados e podem aumentar o risco de propagação do citado COVID-19; 

CONSIDERANDO que as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos desta Capital, em sua grande maioria são filantrópicas, não 
dispõem de recurso para a compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, 
e necessitam de orientação do Poder Público acerca das medidas a serem adotadas para 
salvaguardar a vida dos idosos ali abrigados; 

CONSIDERANDO o disposto no Estatuto do Idoso, (Lei 
Federal n° 10.741/03) que assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade, nos termos do seu art. 1° e 2°; 

CONSIDERANDO ser obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 4° do mencionado 
Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, 
será punido na forma da lei; 

CONSIDERANDO, por fim, 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. 

RESOLVE 

1- Instaurar o Procedimento Administrativo n° 06/2020, visando o Acompanhamento 
de Políticas Públicas voltadas à Pessoa Idosa, relativas ao enfrentamento da pandemia 
gerada pelo novo coronavírus (COVID-19). 
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Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no 
SIMP. 

Determinar a juntada da Nota Informativa n° 01/2020 expedida pelo Núcleo de 
Doenças Imunopreveniveis/GEEPI/DVS/FMS-Teresina-PI, bem como, dos Planos de 
Contingência para o Enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavirus (COVID-19) 
de Teresina-PI e do Estado do Piauí, para fins de instrução do presente feito. 

Determinar, de imediato, a expedição de Recomendação à Fundação Municipal de 
Saúde-FMS, à Secretaria Estadual de Saúde-SESAPI e as Secretaria Municipal e 
Estadual de Cidadania e Assistência Social (SASC e SEMCASPI) e a todas as 
Instituições de Longa Permanência desta Capital para que adotem medidas tendentes a 
disciplinar o atendimento às pessoas idosas frente a pandemia do COVID-19, de modo a 
prevenir e manter a saúde dos idosos em Unidades Basicas de Saúde-UBS's, hospitais 
públicos e privados, clinicas de saúde, bem como dos idosos institucionalizados em 
ILPIs e dos que frequentam Centros de Convivência para a Terceira Idade (CCTI). 

Dê-se ciência ao CAODEC. 

Publique-se e cumpra-se. 

28' Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na Defesa da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 16 de Março de 2020. 
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