
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAU' 

- ANEXO ÚNICO - 

Procedimento para Apuração de Dano Coletivo-PADAC 
Processo Administrativo n° 01822/2018 

EMENTA: Verificação de Dano 
Coletivo a Idosos no Abrigo São 
José em Parnaíba. Abrigo sem 
estrutura imobiliária, mobiliária 
e de pessoal. Indícios de atos 
ilícitos realizados em detrimento 
dos idosos. Desídia da Secretaria 
de Assistência Social e 
Cidadania do Estado do Piauí. 
Descumprimento de decisão em 
ação judicial ajuizada pelo 
Ministério Público. 

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DO PRIMEIRO MONITORAMENTO REALIZADO NO ABRIGO SÃO JOSÉ 

A - DA SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Aos 15 de junho de 2018, às 07:30h, a equipe da Defensoria Pública composta pelas 
duas Defensoras Públicas do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Sara Maria Araújo 
Melo e Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti, da Assistente Social Valéria Miranda, duas 
colaboradoras da Defensoria Pública, Layanne Veras e Sarah Portela, dos Defensores Públicos de 
Parnaíba, Dr. Manoel Mesquita e Dr. Giovanni, do membro da assessoria de comunicação da DPE, 
Lázaro Lemos e do Motorista, Sérgio Lemos, iniciou o monitoramento no Abrigo São José, e 
Parnaíba. 

A equipe chegou ao Abrigo São José às 07:40h, encontrando o portão que dá acesso 
ao local aberto e de fácil entrada por qualquer terceiro. 

Observou-se que juntamente com a equipe da Defensoria Pública chegou um 
servidor/colaborador, enfermeiro que presta serviço no Abrigo, que se dirigiu a sala de 
"ambulatório" e começou o trabalho que lhe diz respeito. 

Na "sala" inicial logo à frente do portão de acesso (capela), foram encontrados 
vários idosos, sozinhos, à frente da TV, sem qualquer cuidador ou outro servidor/colaborador do 
abrigo. Percorrendo o Abrigo a equipe foi encontrando todos os demais idosos, cada um em um 
ambiente diferente e vários totalmente isolados uns dos outros. 
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Alguns idosos estavam à espera do café da manhã, que até aquele horário não havia 
sido servido. O café veio a ser servido por volta das 09:00h. 

Registre-se que alguns idosos relataram fome, alegando que acordavam muito cedo e 
que era comum o atraso para servir o café da manhã. Observou-se ainda que o café da manhã foi 
servido composto apenas de café, leite, pães e biscoito tipo "creme crack". 

O local, como um todo, estava extremamente insalubre, sujo, fétido, em todos os 
seus ambientes, mas em especial no "alojamento" masculino. 

Identificou-se a execução de uma obra sendo realizada no local, sem qualquer 
tapume ou cerca de isolamento, de modo que todo o barulho e sujeiras provenientes da obra 
acabavam •por gerar efeito em todo o ambiente do abrigo. Som de maquitas, lixamento, pó 
proveniente de cimento e madeira, tudo sendo espalhados no mesmo ambiente em que se 
encontravam os idosos. 

Houve o registro fotográfico do Monitoramento, que será anexado ao presente 
relatório. 

Durante o monitoramento percebeu-se o envelhecimento e precariedade do 
mobiliário, das roupas de cama, das panelas, talheres, dos freezers, geladeira, armários, conforme 
fotografias anexadas ao processo. Está tudo bastante desgastado e os eletrodomésticos enferrujados 
e alguns sucateados. 

Verificou-se a presença de muitos gatos e insetos, todos em meio aos idosos, 
inclusive quando estavam realizando refeições. O terreno que sobra no imóvel estava com mato 
alto em sua volta, aumentando a insalubridade no lugar. 

Inexiste máquina de lavar, sendo que uma das funcionárias da limpeza foi deslocada 
para fazer o serviço de lavagem das roupas dos idosos, fazendo esse serviço diariamente. 

Como já dito, verificou-se que os idosos ficam isolados uns dos outros e entregues à 
própria sorte, inclusive alguns contavam com ferimentos e moscas rodeando-os. Ao que nos 
pareceu, a maioria dos idosos não possui independência e, apesar disso, não lhes é disponibilizado 
nenhuma atividade de fisioterapia, fonoaudiologia ou qualquer outra atividade que os ajude a 
recuperar a independência, quando possível. 

B - DOS REGISTROS DE ENTREVISTA COM OS IDOSOS 

Tosos os idosos foram procurados para prestar suas impressões sobre o Abrigo e 
apresentar suas solicitações, sendo ainda averiguadas sua capacidade civil, grau de dependência 
física, entre outras questões. 

Em geral reclamaram sobre o estado do lugar, em especial os dormitórios e da 
demora e irregularidade do horário em que é servida a alimentação. 

Em resposta às perguntas confirmaram a existência de acompanhamento religioso, 
mas apenas uma vez por mês. 
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A maioria não tem familiares na Cidade de Parnaíba, dependendo exclusivamente 
dos serviços do Abrigo. 

C - DOS REGISTROS DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA DO ABRIGO 

A pessoa que se apresenta como responsável pelo Abrigo, Sra. Tânia Maria Araújo 
Rodrigues, chegou depois de 9h, quando a equipe do monitoramento já havia conhecido as 
instalações. 

Em pergunta à mesma, esta respondeu que é formada em Teologia e que exerce a 
função de coordenadora do abrigo há mais ou menos 03 (três) anos e 2 (dois) meses. Disse que 
desde janeiro de 2018 não foi disponibilizado o cartão de suprimento a ser fornecido pela SASC no 
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Que recebe os benefícios dos idosos, administra-os, inclusive 
tendo apresentado uma planilha de prestação de contas desse uso feita por Contador contratado pela 
mesma. Disse que guarda os recibos.. 

Informou que dentre os idosos abrigados, só 01 (um) idoso possui empréstimo e que 
esse empréstimo é anterior ao abrigamento. 

Informou que nenhum dos idosos é interditado. 

Informou que na reforma não vai ser colocada nenhuma cerâmica e nem repor as que 
estão quebradas. Que a previsão da conclusão da obra é •para julho/2018. Que após a obra, o 
mobiliário permanecerá o mesmo, inclusive o abrigo só contará com os ventiladores que já existem. 
Informou que no abrigo só existe 01 (uma) televisão e que o telefone é fixo e está cortado há mais 
de 04 (quatro) meses. 

Informou que por dia (turno de 24h) só fica 1 (um) cuidador e que este também tem 
que se deslocar para acompanhar idoso em exame. Disse que são inúmeras as demandas do Abrigo 
e que seus memorandos/solicitações não são respondidas, tendo inclusive apresentado cópias deste. 

Em resposta ao questionário do monitoramento, a Coordenadora respondeu que a 
ILPI está irregular, possuindo unicamente o registro do Conselho Municipal do Idoso; que inexiste 
no abrigo assistência de fisioterapia, que a deficiência de funcionários é a principal dificuldade 
enfrentada pela Administração; que inexistem atividades envolvendo a família dos idosos abrigados 
e quanto ao problema da acessibilidade, que com a reforma serão colocados corrimões. 

Durante o monitoramento percebeu-se o envelhecimento e precariedade do 
mobiliário, das roupas de cama, das panelas, talheres, dos freezers, geladeira, armários, conforme 
fotografias em anexo. Está tudo bastante desgastado e os eletrodomésticos enferrujados e alguns 
sucateados. 

Como disse a Assistente Social, verificou-se a presença de muitos gatos, insetos, 
matos. Inexiste máquina de lavar e 01 (uma) das funcionárias da limpeza foi deslocada para fazer o 
serviço de lavagem das roupas dos idoso e que faz esse serviço diariamente. 

Verificou-se a impossibilidade de um só cuidador de realizar a assistência aos 
idosos, principalmente quando dentre eles há idosos com dependência II e III. Esse mesmo 
cuidador é que dá o banho daqueles que não conseguem tomar banho sozinhos. 
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D — DA CONCLUSÃO PRELIMINAR: ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO 

Diante da situação encontrada, optou-se pela abertura de Procedimento 
Administrativo para apurar possíveis ferimentos ao direito dos idosos abrigados. 

DAS APURAÇÕES REALIZADAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

O procedimento contou com vários atos, entre os quais os seguintes: 

Segundo monitoramento in loco no Abrigo São José; 
Tomada de declarações de servidores e colaboradores que prestam serviço no 

Abrigo São José; 
Terceiro e último monitoramento no Abrigo São José; 
Análise sobre a documentação e regularização do Abrigo São José; 

01— RELATÓRIO SOBRE O SEGUNDO MONITORAMENTO NO ABRIGO SÃO JOSÉ 

O segundo monitoramento ocorrera no dia 13/08/2018 onde se constatou o seguinte: 

Inicialmente chamou-se atenção para o fato de que a obra estava em fase final, tendo 
concluído a parte de dormitórios e pintura em geral. 

Muitos compartimentos reformados do Abrigo se encontravam com problema, tais 
como pisos cerâmicos quebrados, ausência de acessibilidade, banheiros com muitos problemas de 
escoamento de água e pisos escorregadios, incompatíveis com a natureza e destinação dos usuários 
idosos e vulneráveis. 

As fotos retiradas no local demonstram todos estes argumentos e impressões. 

Outra precária situação encontrada foi com relação ao mobiliário que guarneciam os 
quartos e todo o material mobiliário e utensílios da cozinha do Abrigo. 

Camas e demais cômodos muito velhos e vários bem insalubres e incompatíveis com 
a situação de abrigamento (vide fotos retiradas do local). 

A cozinha não possui o instrumental e utensílios necessários para funcionamento 
condigno. Fotos no processo ilustram panelas velhas e quebradas, além de demais materiais 
totalmente oxidados e insalubres. 

02 — DA ENTREVISTA COM COLABORADORES DO ABRIGO e CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO 

A então COORDENADORA do Abrigo, Sra. Tânia Maria Araújo Rodrigues, 
convidada por duas vezes a comparecer na Defensoria Pública para prestar alguns esclarecimentos, 
informou que não teria competência para responder as indagações, o que fora, segundo afirmou em 
ofício, orientada por determinação de seus superiores hierárquicos. 
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O Sr. Jean Jacques Alves Sampaio Ferreira, por sua vez, notificado a comparecer 
nesta Defensoria Pública, prestou suas declarações no dia 11 de setembro de 2018. 

As suas declarações encontram-se em anexo, destacando o seguinte: 

Insuficiência de suprimento de fundos para manutenção e pagamentos de 
despesas emergenciais no Abrigo São José; 
Que os idosos realizam pagamentos para ajudar no pagamento das despesas 
correntes do Abrigo São José, dinheiro este arrecadado pela então coordenadora 
do Abrigo; 
Que a maioria dos idosos tem dificuldade de administrar seu dinheiro, de modo 
que vários idosos deixam seus cartões bancários e senhas com a coordenadora do 
Abrigo, que fica responsável pelo saque dos valores; 
O abrigo está totalmente desassistido quanto a atividades de lazer e cultura aos 
idosos, assim como sem nenhum convênio com universidades para fornecimento 
de serviços de saúde e sociais aos idosos; 
Que foi enviado pedido de compra de material mobiliário à SASC, mas que até 
agora não chegaram estes materiais; 

O Sr. Raimundo Nonato de Souza, que se intitula presidente do Conselho Municipal 
do Idoso (mas que não apresentou comprovação desta qualidade) prestou declarações nesta 
Defensoria Pública no dia 21 de setembro de 2018, estando o termo em anexo, o que destaca o 
seguinte: 

O Abrigo, em seu ver, está em situação precária, em comparação aos serviços 
que já prestou aos idosos no passado; 
Que não há nenhuma atividade de lazer aos idosos, assim como não existe 
médico para atender os idosos e que nem mesmo seus familiares tem os visitados 
no lugar; 
Atribui que toda a mudança para pior no Abrigo coincide com a gestão da Sra. 
Tania Maria; 

03- TERCEIRO MONITORAMENTO NO ABRIGO SÃO JOSÉ 

O último monitoramento in locu no Abrigo São José ocorrera em 07 de dezembro 
de 2018, é dizer, 06 (seis) meses após o primeiro monitoramento. 

O objetivo era saber o que, ao longo destes seis meses teria mudado desde a 
primeira visita no estabelecimento. 

Constatou-se que a obra está terminada. Os idosos já estão em seus dormitórios, 
sendo a maioria em quartos individuais. Muitos problemas na execução da obra puderam ser 
percebidos, tais como cerâmicas quebradas, rampas de acesso por terminar e sem pisos. 

O banheiro tem sério problema no declive de escoamento de água, causando 
poças e riscos de acidentes aos idosos. 

Quanto aos móveis e cozinha, entretanto, tudo estava como na primeira vez: 
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Os móveis que guarnecem os dormitórios são muito velhos, com colchões 
insalubres e camas em madeira, muitas vezes em altura e forma incompatíveis 
com as necessidades dos idosos; 
Não há armários com chave, de modo que todos os bens dos idosos são 
expostos, facilitando os furtos que quase todos narram sofrer no interior do 
Abrigo, pois não têm sequer onde guardar o dinheiro que porventura 
possuam; 
A cozinha não possui higienização devida, sendo exposta até mesmo a acesso 
de animais que ficam no Abrigo, como gatos e cachorro; Os utensílios são 
antigos e não há um único armário em bom estado para guardar com 
segurança os alimentos; Há duas geladeiras também muito velhas no lugar; 

Em conversas com a coordenadora esta apresentou várias cópias de pedidos de 
compras de mobiliário que vem enviando a Secretaria de Assistência Social e Cidadania/SASC, 
mas informou que até agora nada lhe fora respondido. 

04 — DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ABRIGO SÃO 
JOSÉ 

É importante frisar que o primeiro ato formal após a instauração do presente 
procedimento, foi o envio do ofício n°236/2018, em 10 de julho de 2018, recebido na SASC em 11 
de julho de 2018 (cópia às fls. 09/12 dos autos), o qual comunicou da instauração do procedimento 
requerendo, entre outras coisas, cópia da documentação de regularização do Abrigo São José, assim 
como da portaria que indique o responsável técnico pela Instituição. 

O prazo, então de 15 dias, escoou sem qualquer resposta por parte da Sra 
Secretária, motivo pelo qual foi reiterado o pedido, com o envio do ofício n° 319/2018, de 07 de 
agosto de 2018. A Secretária também não respondeu o segundo oficio, até o fechamento do 
presente relatório. 

Consta nos autos, porém, ofícios anteriores a instauração deste procedimento, em 
que a Sra. Secretária Ana Paula Mendes de Araújo informa ao Núcleo de Defesa e Proteção ao 
Idoso da Defensoria Pública, genericamente, que todas as casas de acolhimento são vinculadas ao 
CNPJ da SASC (fls. 43 do procedimento). 

Assim, o presente procedimento não fora suficiente para constatação sobre a 
completa regularidade administrativa do Abrigo, pois a Defensoria Pública não teve acesso aos 
documentos exigidos para a criação e manutenção de Instituição de Longa Permanência a Idosos. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o 
Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, de caráter residencial, na Resolução de Diretoria Colegiada n° 283/05. 
Por determinação de seu art. 2°, as secretarias de saúde estaduais deveriam adotar o referido 
regulamento, senão vejamos: 

"Art. 2° As secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal devem 
implementar procedimentos para adoção do Regulamento Técnico estabelecido 
por esta RDC, podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade de 
adequá-lo às especificidades locais." 
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O regulamento prevê que a Instituição necessita possuir: 

Alvará sanitário; 
Estatuto registrado; 
Registro em entidade social; 
Regimento interno; 
Responsável técnico; 

Pois bem, nenhum destes documentos foi apresentado ao longo do presente 
procedimento. 

Ressalte-se que a Portaria da Coordenadora do Abrigo publicada no diário oficial 
n° 77, de 27 de abril de 2015 a define como "Coordenador de Estruturas do Interior, símbolo DAS-
2, do Abrigo São José de Parnaíba", ou seja, não a definindo como a responsável técnica pelo 
Abrigo. 

Assim, para o ambiente formal e interno do presente procedimento, é inegável 
concluir que o Abrigo São José está funcionando de maneira irregular quanto às exigências 
descritas pela Norma Técnica da Vigilância Sanitária Nacional. 

- III- 
IRREGULARIDADE POR FALTA DE ATESTADO DE REGULARIDADE JUNTO AO 

CORPO DE BOMBEIRO 

Acrescente-se que em resposta ao ofício n°024/2019, da 1a  defensoria pública de 
Parnaíba, o comandante do 2° Batalhão de Bombeiros Militar enviou o ofício n° 027/2019, 
encaminhando cópia do ofício n° 132/2018 —2° BBM/CBMEPI. 

O ofício n° 132/2018, do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros foi dirigido à 4' 
promotoria de justiça da Comarca de Parnaíba — PI. 

No ofício o comandante do 2° Batalhão de Bombeiros Militar concluiu que o 
Abrigo São José funciona sem o ATESTADO DE REGULARIDADE junto ao Corpo de 
Bombeiros. Destacou que após vistoria realizada no local constatou-se: 

"que a edificação em apreço, não possui as medidas mínimas de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico exigidas na legislação vigente para edificações do tipo 
H-2 (local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou 
mentais — por exemplo: Abrigos Geriátricos)" 

Após descreveu uma série de irregularidades, demonstrando que o local é 
totalmente inadequado para o serviço nele prestado. 

-IV- 
DAS AÇÕES JUDICIAIS QUE TRATAM DO ABRIGO SÃO JOSÉ 

Existem duas ações judiciais tramitando na Comarca de Parnaíba sobre a situação 
do Abrigo São José. 
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A primeira ação, ajuizada pelo Ministério Público, protocolada sob o n° 0002529-
96.2015.8.18.0031, já teve sentença judicial, com o seguinte teor: 

"Pelo exposto, na forma da Lei n° 7.347/1985 c/c o artigo 2°, inciso I, da Lei n° 
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e com os artigos 3° e 37 e seu 
parágrafo único da Lei n° 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO), JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, no que determino que o ESTADO DO PIAUÍ 
promova e efetive, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a reforma e 
competente adequação das instalações físicas do Abrigo São José, com endereço 
na Avenida Padre José Vieira, n° 1.200, Bairro São Benedito, neste município de 
Parnaíba. Determino ainda que o ente ora demandado forneça à instituição 
referida o mobiliário adequado e promova a contratação de pessoal suficiente 
qualificado para a eficaz prestação do serviço, de acordo com o seu objetivo 
institucional." 

E ainda, na mesma sentença, concedeu tutela antecipada (na vigência do CPC de 
1973) e determinou: 

"a interdição  do edifício onde se encontra instalado atualmente o Abrigo São 
José, em razão da situação precária em que o mencionado imóvel se encontra. 
Determino que os idosos residentes sejam transferidos, no prazo (razoável) de 10 
(dez) dias para um edifício digno, com instalações dignas, até a conclusão da 
reforma já determinada, devendo o ESTADO DO PIAUÍ arcar com todas as 
despesas necessárias à manutenção da dignidade dos idosos residentes ..." 

A segunda ação, ajuizada recentemente pela Ordem dos Advogados do Brasil tem 
quase o mesmo objeto da primeira, qual seja, interditar o Abrigo São José. Tramita também na 4' 
vara cível de Parnaíba, sob o n° 084133-54.2018, e está na fase inicial, tendo a MM juíza titular 
intimado a Defensoria Pública para participar da lide, estando ainda na fase inicial. 

Note-se que também foram constadas pelo Ordem dos Advogados do Brasil, as 
falhas vislumbradas pela Defensoria Pública, com juntada de laudos do Corpo de Bombeiros e 
Vigilância Sanitária de Parnaíba, concluindo que a interdição é o único caminho a seguir no caso, 
diante do imenso risco para a saúde e vida dos idosos abrigados na sede atual do Abrigo São José. 

-V- 
CONCLUSÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO ABRIGO SÃO JOSÉ 

Diante dos dados coletados e visitas realizadas, constata-se que houve 
acompanhamento pela equipe da Defensoria Pública, ao longo de seis meses, da situação geral das 
condições e funcionamento do Abrigo São José, Instituição de Longa Permanência Para Idosos 
mantida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania/SASC, órgão do Estado do Piauí. 

As análises sobre a situação do Abrigo São José foram realizadas tomando por 
base normativa o Estatuto do Idoso, a Lei n° 8842/94 — política nacional do idoso e a Lei estadual 
n° 5244/02 — política estadual do idoso, assim como a Resolução de Diretoria Colegiada n° 283/05, 
da Vigilância Sanitária Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. 

Foram constatadas inúmeras irregularidades, desde ferimento a situação 
administrativa do Abrigo frente à legislação que o regula, a problemas de natureza de má 
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administração por parte da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí e 
Coordenação local do Abrigo, ocasionando grande vazio na prestação dos serviços de que se dispõe 
como Instituição de Longa Permanência para Idosos, causando prejuízo aos serviços que deveriam 
ser disponibilizados aos idosos. 

Assim, destacam-se as seguintes observações: 

1. Situação regulamentar do Abrigo São José 

Ausência de apresentação dos documentos de constituição obrigatórios a Instituição 
de Longa Permanência para Idosos, a saber: Alvará sanitário; Estatuto registrado; 
Registro em entidade social; Regimento interno e indicação do Responsável 
técnico pelo Abrigo; 

Não há, segundo se apurou, nenhum Suprimento de Fundos destinados a 
manutenção de despesas urgentes para o Abrigo São José, de modo que todas as 
despesas urgentes, tais como consertos de geladeira, ventiladores etc., vem sendo 
realizadas com dinheiro de doações e dinheiro dos próprios idosos acolhidos; 

	

2. 	Situação Imobiliária 

O Abrigo São José está em situação irregular frente ao Corpo de Bombeiros, diante 
da ausência de Atestado de Regularidade; 

A casa é ampla, mas com espaço de terreno ocioso, acaba por acumular muita sujeira 
e crescimento de mato em seu redor, o que pode vir a provocar doenças; 

Os banheiros têm problema de escoamento de água, fato que persiste mesmo após a 
obra realizada no lugar, de maneira que há evidente risco de acidentes aos idosos; 

Algumas rampas de acesso estão sem •pisos e outras com piso liso, totalmente 
inadequado para a situação de Casa de Abrigamento de idosos, aumentando 
também riscos de acidente aos prestadores de serviço; 

Não foi apresentada nenhuma comprovação de que haja controle de pragas através 
de dedetizações regulares; 

	

3. 	Situação Mobiliária 

Os móveis que guarnecem o Abrigo são, em geral, muito velhos, estando em má 
conservação; 

As camas e colchões postos nos dormitórios além de muito velhos, não guardam 
correspondência individualizada com a situação da saúde e grau de dependência de 
cada idoso, se tratando a maioria de cama de madeira e colchão normal, muitos 
doados por particulares à casa; (ver fotos) 

A cozinha não possui local adequado para acondicionamento de alimentos, ficando 
os mesmos guardados improvisadamente num armário de ferro já bastante 
enferrujado; (ver fotos) 

As duas geladeiras que servem ao lugar também apresentam problemas constantes, 
em decorrência de serem antigas e já se encontrarem em avançado estado de 
oxidação; (ver fotos) 

As panelas e demais utensílios utilizados também, como tudo o mais, são muito 
velhos e em sua maioria com cabos de apoio e tampas quebradas; 
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4. 	Quadro de pessoal 

Insuficiência de estrutura de pessoal suficiente para cobrir todos os serviços do 
Abrigo; 

A 	falta 	do 	cumprimento 	da 	carga 	horária 	por 	vários 
profissionais/servidores/colaboradores que prestam serviço no Abrigo São José; 

Há registro de que nem todos os profissionais remunerados para prestar serviços no 
Abrigo estejam de fato trabalhando no local, assim como que pessoas estranhas ao 
quadro de pessoal teriam acesso a cartões bancários e senhas de alguns idosos, o 
que comprometeria até mesmo o patrimônio dos mesmos; 

5. Idosos 

Não há um cadastro prático da relação de idosos acolhidos, com informações 
individualizadas quanto a seu grau de dependência e problemas com saúde física 
ou mental; Isto impede que o serviço seja específico como determina a legislação; 

Não foi disponibilizada a relação de idosos que estejam interditados, nem de idosos 
com problemas de saúde que necessitem de interdição; 

Alguns idosos se acham obrigados a contribuir com dinheiro para a manutenção de 
despesas correntes da casa, tais como consertos de objetos, limpeza etc., dinheiro 
este retirados na maioria de seus benefícios previdenciários; Esta prática é ilegal, 
haja vista que sendo o Abrigo mantido pelo Poder Público os idosos não são 
obrigados a pagar por serviço de sua manutenção; 

A contribuição em dinheiro realizada não é feita por todos os idosos e o valor é 
variado, deixando dúvidas quanto às regras utilizadas pela Coordenação para 
requerer este dinheiro; Há em anexo prestação de contas realizada com a utilização 
do dinheiro dos idosos; 

Há, desde o início da gestão da atual Coordenadora Tania carência em geral de 
serviços de saúde, lazer, cultura, problemas identificados pelos Conselhos Estadual 
e Municipal do Idoso, ficando os mesmos ociosos, o que prejudica sua qualidade 
de vida e descumpre a legislação da espécie; 

Relatos feitos pelos idosos de que há constantes furtos no Abrigo, de seus pertences 
pessoais e dinheiro que ocasionalmente tenham, não tendo por parte da 
Administração local esforço para solucionar o problema; 

Muitos idosos estão visivelmente debilitados, mas sem a relação de grau de 
dependência tecnicamente realizada, não conseguimos identificar o total da falha 
na prestação do serviço, ficando o registro de que as cadeiras de rodas 
disponibilizadas são muito velhas, estando em péssimo estado de conservação; 

Os idosos relataram também problemas relacionados à alimentação, tanto pelo 
horário irregular em que é servida (o que foi observado quando da visita desta 
Defensoria Pública ao local) quanto pela qualidade oferecida, sendo comum 
lanches que se resumem a biscoitos de água e sal com café, o que está longe de 
suprir urna alimentação balanceada e própria para a idade e grau de vulnerabilidade 
os quais se encontram, muitos com doenças crônicas como diabetes e outras, 
devendo ter cardápio próprio e específico com planejamento nutricional; 

-VI- 
CONCLUSÃO FINAL 

• 
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O presente procedimento constatou a existência de indícios fortes de atos ilícitos 
em detrimento dos idosos. Há falha na prestação do serviço em várias esferas do Direito. 
Irregularidades por falta de documentos essenciais para a constituição do Abrigo, assim como 
falhas graves na estrutura imobiliária, mobiliária e de pessoal, o que vem prejudicando os idosos, 
que vem sofrendo com a falta do serviço público a eles ofertados pela legislação. 

Há também a constatação de que o imóvel que guarnece o Abrigo São José não 
possui ATESTADO DE REGULARIDADE do Corpo de Bombeiros, o que por si só já é suficiente 
para constatar a potencialidade de dano à segurança dos idosos. 

Destaque-se ainda a má gestão do Abrigo São José pela coordenadora atual, que 
vem descumprindo o dever de fornecimento de vários serviços importantes, tais como convênios de 
saúde, assistência religiosa, entre outros. Importante destacar também a insegurança dos idosos 
quanto a gestão de seu patrimônio, notadamente quanto a obrigatoriedade de contribuição com as 
despesas correntes e manutenção do Abrigo, o que vai de encontro a legislação que regulamenta os 
abrigos mantidos pelo Poder Público. 

Constata-se, finalmente, que há DANO COLETIVO aos idosos que estão 
abrigados no local, causando imenso abalo a todos os direitos estabelecidos no estatuto do 
idoso, notadamente com potencial lesivo à saúde e vida dos idosos ali presentes. 

Teresina, 14 de março de 2019. 

Sara Maria Araújo M lo 

Defensora Pública Titular da i Defensoria ública de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com 
Deficiência 

Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti 

„a. 
Defensora Pública Titular da 2' Defensoria Pública de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com 

Deficiência 

LI7T. 	 Plollalmonte por MANOEL MESQUITA DE ARAUJO NETO85241164391 

MANOEL MESQUITA DE::'.,-. ,',..2",,4":2;g's'Ég,2,2r:;.2.t4',!W.=strOgt1árAÁSV;^"'".  
,F1•23,Su too o ImAse Ou. documento 

ARAUJO NETO:85241164321rat,U101:w: 

Dr. Manoel Mesquita de Araújo Neto 

Defensor Público Titular da 1" Defensoria Pública Regional de Parnaiba/PI 
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