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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4630
PAUTA DA 1301ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS
09:00 HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1300ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018, ENCAMINHADA CÓPIA DO
EXTRATO AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Aristides Silva Pinheiro).
2.1.1 Notícia de Fato SIMP nº 002077-019/2018. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de possíveis irregularidades
envolvendo os subsídios ofertados à Secretária Estadual de Educação, que estaria ultrapassando o teto constitucional, uma vez que estaria
acumulado ao subsídio ofertado pela Câmara dos Deputados. Recursos contra promoção de arquivamento. Recorrente: Francisco Genival
Ribeiro Sobreira. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão (substituindo o Dr. Aristides Silva Pinheiro).
2.1.2 Inquérito Civil nº 06/2018 (SIMP nº 000072-033/2017). Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar ausência de
climatização na U.E. Severiano Sousa, o que tem causado prejuízo ao corpo docente e discente, haja vista a condição climática adversa da
capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão
(substituindo o Dr. Aristides Silva Pinheiro).
2.1.3 Inquérito Civil nº 005/2015 (SIMP nº 000032-107/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: visando apurar se as verbas
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE estão sendo aplicadas pelo Município Rosa do Piauí nos moldes previstos em
lei. Promoção por arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira de Oliveira. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão
(substituindo o Dr. Aristides Silva Pinheiro).
2.2 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.1 Inquérito Civil nº 04/2014 (SIMP nº 000675-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: ELETROBRAS Campo Alegre do Fidalgo. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Relator: Dr. Alípio de Santana
Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 007/2015 (SIMP nº 000036-107/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: visando apurar se as verbas
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE estão sendo aplicadas pelo Município de São Miguel do Fidalgo nos moldes
previstos em lei. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira de Oliveira. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil nº 02/2010 (SIMP nº 000453-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso. Assunto: apurar notícia de
diversos atos de improbidade administrativa e outras irregularidades, supostamente praticadas no Município de Barra D'Alcântara, exercício
financeiro de 2007, instaurado a partir de peças de informações solicitadas ao TCE-PI, através do ofício nº 04/2009, de 19/05/09, e
encaminhadas pelo Presidente do TCE-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Alípio
de Santana Ribeiro.
2.2.4 Procedimento Preparatório nº 05/2008 (SIMP nº 000685-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
possíveis atos de improbidade administrativa do ex-Prefeito do Município de João Costa-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Sebastião Jacson Santos Borges. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.5 Procedimento Preparatório nº 169/2004 (SIMP nº 000676-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: não
repasse regular de parcelas de empréstimo em consignação realizado por servidores junto à Caixa Econômica Federal e pelo descumprimento do
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 625/2001. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.6 Inquérito Civil nº 08/2017 (SIMP nº 001798-019/2016). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: sigiloso. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.7 Inquérito Civil nº 002/2011 (SIMP nº 000066-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidade no Projeto
SEMANDO MORADIA da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de
Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil nº 042/2014 (SIMP nº 000078-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apurar notícia de fato
consistente no exercício do magistério por professores contratados precariamente, no âmbito do Município de Milton Brandão. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.9 Inquérito Civil nº 35/2014 (SIMP nº 000046-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível
inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 6.588/14. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.10 Inquérito Civil nº 10/2014 (SIMP nº 000011-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis atos de
improbidade administrativa praticados por Delegado. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator:
Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.11 Inquérito Civil nº 001/2016 (SIMP nº 000119-156/216). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: construção de santuário na
entrada da Cidade de Coivaras/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.2.12 Inquérito Civil nº 018/2016 (SIMP nº 000630-085/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: apurar irregularidades,
impropriedades e improbidades apontadas no Acórdão TCE/PI nº 1.587/2016 atribuídas ao ex-gestor encontradas nas contas da Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, Secretaria de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura Municipal de Corrente/PI - exercício financeiro de
2012. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.13 Inquérito Civil nº 028/2016 (SIMP nº 000324-107/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: acompanhamento do
processo de transição do Município de São Francisco do Piauí, consoante a Lei Estadual nº 6.253 de 22 de agosto de 2012. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira de Oliveira. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.14 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000717/2018-01 (GEDOC nº 000086-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: diárias (Teresina-PI) - 30/09/2018 a 03/10/2018; 07/10/2018 a 11/10/2018 e 28/10/2018 a 31/10/2018. Interessado: Cezario de
Souza Cavalcante Neto. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.15 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000044/2018-33 (GEDOC nº 000052-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: pedido de reabilitação. Interessado: Francisco de Jesus Lima. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.1Inquérito Civil nº 015/2014 (SIMP nº 000014-034/2014). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: distribuição das denúncias
de violação de direitos humanos, em especial às pessoas em situação de rua. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian
Lago.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.2Inquérito Civil nº 004/2013 (SIMP nº 000031-082/2017). Origem: Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária. Assunto: apropriação indevida de
terras públicas/fraude/grilagem. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
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Pinto Costa Normando.
2.3.3 Inquérito Civil nº 029/2016 (SIMP nº 000325-107/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: visando o acompanhamento
do processo de transição do Município de São João da Varjota, consoante Lei Estadual nº 6.253 de 22 de agosto de 2012. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira Oliveira.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.4Inquérito Civil SIMP nº 000011-033/2015. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar supostas irregularidades, assédio
moral e abuso de autoridade, praticados pela diretora da U.E. Domício Magalhães de Melo, contra professores do aludido educandário.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.5 Inquérito Civil nº 04/2012 (SIMP nº 000077-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades em licitação realizada pela UESPI, Pregão Presencial nº 13/2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando
Ferreira dos Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.6 Inquérito Civil nº 005/2012 (SIMP nº 000078-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Limpel Serviços Gerais Ltda.para contratação de prestação de
serviços. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.3.7 Inquérito Civil nº 018/2018 (SIMP nº 000535-156/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apurar suposta irregularidade
na aquisição de material de limpeza destinado a manutenção das escolas - Coivaras. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo
Rubens Parente Rebouças.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.8 Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP nº 000007-107/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: exigir da municipalidade de
Oeiras, no bojo da campanha "Adolescência sem Álcool", organizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do
Ministério Público do Estado do Piauí, a implantação de política municipal de combate ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.9 Procedimento de Gestão Administrativa nº 10690/2018 (GEDOC nº 000089-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto:
diárias (Picos-PI). Interessado: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.10 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000084-226/2018. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: recurso
inominado. Interessado: Flávio Teixeira de Abreu Júnior.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.1 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000273/2018-58 (GEDOC nº 000088-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: solicitação de diárias - Teresina/PI (09 a 20 de julho de 2018). Interessado: João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.4.2 Inquérito Civil nº 05/2017 (SIMP nº 000139-310/2017). Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do Piauí. Assunto: investigar se
cidadãos estão sendo impedidos de terem livre acesso à cacimba situada na Localidade Areal, Zona Rural de Campo Alegre do Fidalgo-PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.3 Inquérito Civil nº 030/2015 (SIMP nº 000098-034/2018). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: direito de moradia.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.4 Inquérito Civil nº 21/2017 (SIMP nº 000575-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar o
descumprimento de normas de acessibilidade no Município de São Raimundo Nonato. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.5 Inquérito Civil nº 01/2014 (SIMP nº 000669-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Eletrobrás - São
João do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.6 Procedimento Preliminar Investigatório nº 10/2016 (SIMP nº 000001-025/2016). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
suposta irregularidade na incorporação de gratificação especial aos vencimentos da servidora Maria Iranildes de Sousa Silva (lotada no gabinete
do Prefeito de Teresina). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.7 Inquérito Civil nº 81/2010 (SIMP nº 000021-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: averiguar o cumprimento
das condições e requisitos estabelecidos na Lei nº 4.859/96 e na Lei Complementar nº 101/2000 nos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do
Piauí, no período de 2007 a 2010. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.4.8 Inquérito Civil nº 05/2013 (SIMP nº 000089-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: supostas contratações
irregulares no contrato firmado pela AGESPISA com a empresa Allsan - Engenharia e Administração Ltda. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.9 Inquérito Civil nº 016/2011 (SIMP nº 000046-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: desvio de finalidade por
parte da FMS (Fundação Municipal de Saúde) na cessão de bens e serviços do PSF na localidade Cidade Jardim, mediante contratação junto a
FACID. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.10 Inquérito Civil nº 04/2014 (SIMP nº 000185-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis atos de
improbidade administrativa no que tange ao repasse de verbas às entidades, estabelecido em convênios firmados entre Projetos Sociais e o
Poder Público. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.11 Inquérito Civil nº 11/2017 (SIMP nº 000057-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: averiguar a
compatibilização do imóvel denominado "Vila Washington Feitosa" com a finalidade social de servir à moradia - imóvel urbano ocupado por
moradores sem teto. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.12 Inquérito Civil nº 25/2014 (SIMP nº 000218-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possível ato de
improbidade cometido por ex-assessor de Procurador de Justiça, consistente no exercício da advocacia. Promoção de arquivamento. Promotora
de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.13 Procedimento Preparatório nº 003/2018 (SIMP nº 000957-105/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar possível
aplicação irregular de recursos do FUNDEB para pagamento de servidor. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira
de Oliveira. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.14 Inquérito Civil nº 09/2016 (SIMP nº 000497-206/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: apurar irregularidades nos
pareceres do Conselho do FUNDEB no Município de Uruçuí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.15 Inquérito Civil nº 002/2012 (SIMP nº 000088-082/2017). Origem: Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária. Assunto: apurar possíveis
cessões de posse/locações irregulares de lotes rurais públicos em prejuízo do Erário Estadual. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Roberto Monteiro Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.16 Inquérito Civil Público nº 05/2010 (SIMP nº 000018-025/2017). Origem: 35º Promotoria de Justiça. Assunto: Averiguação de possíveis
contratações irregulares de mão de obra fornecidas pelas empresas ADSERV, FUNACE, FUNATEC, LIMPEL SERVIÇOS LTDA, ÔMEGA
SERVIÇOS GERAIS, SERVISAN LTDA E VIG VIGILÂNCIA. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.17 Procedimento Preparatório SIMP nº 000019-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: garantir o tratamento dos
resíduos líquidos, gasosos e detritos (águas e esgotos) provenientes do funcionamento do Hospital Regional Tibério Nunes, que estão sendo
lançados diretamente nas águas do Rio Parnaíba, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para a solução do problema.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
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2.4.18 Inquérito Civil nº 222/2018 (SIMP nº 000095-097/2018). Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto:
apurar possíveis danos ambientais relativos à realização de shows e apresentações musicais no estabelecimento BOTECO PREMIUM BAR, sem
licença da autoridade competente, com a utilização de aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado, causando prejuízo à
tranquilidade e à saúde auditiva de diversos munícipes que residem nas proximidades do local. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.5 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.1 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000047-092/2016. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: estupro de vulnerável.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.2 Procedimento Preparatório nº 002/2018 (SIMP nº 001469-105/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar possíveis
irregularidades referentes à pagamentos feitos com recursos do FUNDEB. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira
de Oliveira. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.3 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000413-199/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: estelionato. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.4 Inquérito Civil nº 001/2012 (SIMP nº 000668-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: bens público
desviados em proveito particular. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.5.5 Inquérito Civil nº 03/2016 (SIMP nº 000011-088/2016). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar sobre as irregularidades
constadas na prestação de contas do Município de Santana do Piauí. (Processo TCE nº 52979/12). Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Romana Leite Vieira. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.6 Inquérito Civil nº 36/2013 (SIMP nº 000125-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades no contrato nº 007/2017 firmado entre a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania na Empresa Carlos Alberto da
Silva Serviços. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.7 Inquérito Civil nº 06/2014 (SIMP nº 000666-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: ELETROBRAS Lagoa do Barro. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson santos Borges. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.8 Notícia de Fato nº 114/2018 (SIMP nº 000412-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do Piauí. Assunto: grande número
de fraudes praticada contra consumidor idoso. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.5.9 Inquérito Civil nº 09/2018 (SIMP nº 000016-004/2018). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar suposta propaganda
enganosa realizada pela empresa ICATU CAPITALIZAÇÃO ao veicular os contratos de título de capitalização. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.10 Procedimento de Investigação Criminal nº 003/2017 (SIMP nº 000034-225/2017). Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo
da Atividade Policial - GACEP. Assunto: omissão de providências para evitar danos (CPM - 199) - abandono de posto e de outros crimes em
serviço. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Fabrícia Barbosa de Oliveira. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.11 Notícia de Fato SIMP nº 001256-060/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: possível crime de lavagem de
dinheiro e falsidade ideológica, com notícia de omissão policial. Conflito de atribuição. Promotor de Justiça: Marcondes Pereira de Oliveira.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.12 Inquérito Civil nº 043/2017 (SIMP nº 000019-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia que a
ELETROBRAS Distribuidora do Piauí S/A estaria impondo, como condição ao regulamento do fornecimento de energia elétrica a consumidores
em geral, o pagamento integral de eventuais débitos, relegando o disposto no art. 11 e 118, §3º da Resolução ANEEL 414/2010. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.13 Procedimento de Gestão Administrativa nº 11845/2018 (GEDOC nº 000090-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto:
diárias (Bom Jesus-PI). Interessada: Lenara Batista Carvalho Porto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.14 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.03.78.0000.802/2018-34 (GEDOC nº 000080-226/2018). Origem: Conselho Superior do
Ministério Público. Assunto: autorização para residir fora da Promotoria de Justiça de Barro Duro. Interessado: Rafael Maia Nogueira. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.15 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000009-227/2018 (Autos de Estágio Probatório nº 37). Origem: Corregedoria Geral do
Ministério Público. Assunto: acompanhamento de estágio probatório de membro ministerial. Interessado: Roberto Monteiro Carvalho. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.16 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000107-226/2018. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto:
requerimento de deliberação acerca da vacância por posse em cargo inacumulável em outra instituição. Interessado: Márcio Fernando Magalhães
Franca. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos encaminhados pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí.
3.1.1 Ofício nº 1703. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Barras/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.2 Ofício nº 1697. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 8ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.3 Ofício nº 1698. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 4ª Promotoria de Justiça de Picos/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.4 Ofício nº 1696. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.5 Ofício nº 1700. Assunto: encaminha relatório da Visita de Inspeção realizada na 45ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.1.6 Ofício nº 1702. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 1ª Promotoria de Justiça de Barras/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
3.2 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.2.1. Memorando nº 499/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando realização de audiência pública no dia
27/11/2018, ás 08:30, no Auditório do MP-PI, sede Zona Leste, situado no 7º andar do Edifício Maria Luíza Ferraz Fortes, Avenida Lindolfo
Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, cuja pauta consiste
em apresentar aos órgãos/instituições envolvidos e aos usuários do SUS da Zona Leste da Capital o Plano de Trabalho para Reorganização da
Rede Obstétrica e Neonatal do Território Entre Rios, com destaque para a Ação do Plano de Vinculação e do Acolhimento com classificação de
risco, conforme Edital.
3.2.2 Memorando nº 477/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
477/2018, com o objetivo de apurar a prestação do serviço de saúde pública ás pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas de Teresina-PI.
3.2.3 Memorando nº 492/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 21/2018
em Inquérito Civil Público, tendo por objetivo de apurar irregularidades possíveis quanto ás condições de trabalho dos médicos no Hospital de
Urgência de Teresina- HUT "Zenon Rocha".
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3.2.4 Memorando nº 482/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
51/2018, com o objetivo de apurar possível proibição feita pela direção da maternidade do Buenos Aires quanto à presença de acompanhantes
de pacientes na enfermaria de intercorrências.
3.2.5 Memorando nº 485/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
52/2018, com o objetivo de apurar a situação alarmante e progressiva que o Hospital de Urgência de Teresina- HUT vem enfrentando quanto a
ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
3.2.6 Ofício nº 121/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ações Civis de
Improbidade Administrativa nº 0000809-72.2017.8.18.0047, nº 0000803-68.2017.8.18.0047 e nº 0000825-29.2017.8.18.0047 referente ao
Inquérito Civil Público nº 009/2014 (SIMP nº 000223-201/2017), trata sobre crimes de desvio e/ou circulação de moeda não autorizada.
3.2.7 Ofício nº 120/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil Pública
Ambiental com pedido Liminar nº 0000522-15.2017.8.18.0047 e Ação Civil Pública Ambiental nº 0000005-78.2015.8.18.0047, referente ao
Inquérito Civil Público nº 001/2011 (SIMP nº 000134-201/2017), sobre fornecimento de medicamentos.
3.2.8 Ofício nº 118/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação de Execução de
Título Extrajudicial nº 0000684-15.2014.8.18.0047, referente ao Inquérito Civil Público nº 001/2010 (SIMP nº 000123-201/2017), sobre Sistema
Remuneratório e Benefícios.
3.2.9 Ofício nº 119/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação de Execução de
Título Extrajudicial nº 0000684-15.2014.8.18.0047, referente ao Inquérito Civil Público nº 001/2014 (SIMP nº 000145-201/2017), sobre Décimo
Terceiro Salário Proporcional.
3.2.10 Ofício nº 600/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Ação Civil Pública referente ao Inquérito Civil Público nº
08/2018 (SIMP nº 000014-004/2018), com o propósito de apurar a existência de cláusulas abusivas inseridas nos contratos de adesão utilizados
pela fornecedora Alphaville.
3.2.11 Memorando nº 254/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
15/2018 (SIMP nº 000181-029/2017), sobre negligência a pessoa com deficiência, especialmente com relação à inserção em atendimento
multidisciplinar.
3.2.12 Ofício nº 212/2018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal nº
32/2018 (SIMP nº 000764-086/2017), sobre crimes contra a fé pública.
3.2.13 Ofício nº 594/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito Civil Público nº 030/2016 (SIMP
nº 000141-182/2017), haja vista o ajuizamento de três ações que abarcaram seu objeto: Ação Civil PÚBLICA (000000-68.2017) e duas de
improbidade administrativa (0000263-63.2017 e 0000261-93.2017).
3.2.14 Ofício nº 584/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 067/2017
(SIMP nº 000825-182/2017), notícia sobre perfuração de poços na cidade de Pedro II, sem autorização, regulação e estudos de impactos
ambientais.
3.2.15 Ofício nº 588/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 084/2017
(SIMP nº 000915-182/2017), representação que coloca em suspeição diárias concedidas à Secretária de Educação do Município de Lagoa do
São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.2.16 Ofício nº 589/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 082/2017
(SIMP nº 000913-182/2017), representação que coloca em suspeição diárias concedidas à Secretária de Saúde do Município de Lagoa do São
Francisco, entre 2013 e 2017.
3.2.17 Ofício nº 590/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 085/2017
(SIMP nº 000916-182/2017), representação que coloca em suspeição diárias concedidas à Controlador-Geral e ex-Secretário de Educação do
município de Lagoa do São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.2.18 Ofício nº 591/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 083/2017
(SIMP nº 000914-182/2017), representação que coloca em suspeição diárias concedidas à Secretária de Administração e Finanças do município
de Lagoa do São Francisco e Controladora- Geral, entre 2013 e 2017.
3.2.19 Ofício nº 761/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP
nº 000695-237/2017), que teve como objetivo apuar possível negligência sofrida por menor pela sua mãe adotiva.
3.2.20 Ofício nº 381/2018. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamentos de
Procedimentos Administrativos nº 011/2016 (SIMP nº 000020-225/2016), trata-se de Relatório de Visita Técnica realizada no 22º Distrito Policial
de Teresina-PI. Nº 022/2016 (SIMP nº 000016-225/2016), trata-se de Relatório de Visita Técnica realizada no 6º Distrito Policial de Teresina-PI.
Nº 005/2016 (SIMP nº 000032-225/2016), trata-se de Relatório de Visita Técnica realizada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
de Teresina-PI. Nº 015/2016 (SIMP nº 000013-225/2016), trata-se de Relatório de Visita Técnica realizada no 3º Distrito Policial de Teresina-PI.
Nº 023/2016 (SIMP nº 000017-225/2016), trata-se de Relatório de Visita Técnica realizada no 10º Distrito Policial de Teresina-PI. Nº
006/2017(SIMP nº 000025-225/2017), trata sobre estabelecimento policial.
3.2.21 Memorando nº 50/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº
10/2016 (SIMP nº 000122-076/2016), sobre improbidade administrativa.
3.2.22 Memorando nº 51/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº
08/2016 (SIMP nº 000117-076/2016), sobre improbidade administrativa.
3.2.23 Ofício nº 357/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 11/2017
(SIMP nº 000066-140/2017), com finalidade de averiguar e apurar a estrutura de funcionamento, condições de trabalho do Conselho Tutelar do
Município de Barras.
3.2.24 Ofício nº 358/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 07/2017
(SIMP nº 000050-140/2017), instaurado como objetivo de apurar os danos causados ao meio ambiente em razão das inadequadas instalações e
falta de licenciamento ambiental do matadouro, localizado no Bairro Pedrinhas, as margens do Rio Marataoan, nesta cidade, supostamente
clandestino bem como colher elementos probatório aptos a responsabilizar o autor de conduta ilícita.
3.2.25 Ofício nº 272/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 10/2017 (SIMP nº
000051-140/2017), instaurado para averiguar a situação da disposição final de resíduos sólidos no município de Barras/PI e eventuais
responsabilidades.
3.2.26 Ofício nº 353/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 18/2017 (SIMP nº 000093140/2017), cujo objetivo é investigar a notícia de suposta extração irregular de rochas no Rio Marataoan no município de Barras/PI.
3.2.27 Ofício nº 274/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 23/2017, cujo objetivo é
apurar os mencionados fatos contidos na Notícia de Fato (SIMP nº 000206-140/2017), quanto a eventuais irregularidades existentes na
contratação com habitualidade da empresa CG Gonçalves & Cia Ltda. e eventuais outras práticas de nepotismo.
3.2.28 Ofício nº 359/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 27/2017 (SIMP nº 000003140/2018), com o objetivo de apurar eventuais irregularidades existentes no procedimento licitatório que redundou na contratação do serviço e
fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí pela Empresa R. B
Portela Rego & Cia Ltda.
3.2.29 Ofício nº 360/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 08/2018 (SIMP nº 000037140/2018), cujo objetivo é apurar eventuais irregularidades na aplicação de recursos do PNATE referente ao período de 2014 e 2015 no
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município de Boa Hora/PI.
3.2.30 Ofício nº 128/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de Notícia d Fato nº 005/2018 (SIMP nº
000517-173/ 2018), para apurar possível prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 13.146/2015
3.2.31 Ofício nº 566/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil Pública nº 080086062.2018.8.18.0065, referente ao Inquérito Civil Público nº 014/2013 (SIMP nº 000164-182/2017), que trata sobre licenciamento ambiental e
cumprimento de regras de operação pelo Posto de combustível, no município de Milton Brandão.
3.2.32 Ofício nº 573/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 003/2016 (SIMP
nº 000093-182/2017), sobre fiscalização.
3.2.33 Ofício nº 346/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 05/2018 (SIMP nº 000032140/2018), cujo objetivo é apurar notícia de possíveis irregularidades no procedimento licitatório nº 06/2016, cujo objeto foi aquisição de gêneros
alimentícios em geral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí e suas respectivas secretarias.
3.2.34 Ofício nº 347/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP nº 000005140/2018), cujo objetivo é apurar a notícia de existência de bens públicos do município de Barras/PI a que são atribuídos nomes de pessoas
vivas em evidente descumprimento a Lei nº 6.454/1977.
3.2.35 Ofício nº 323/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº
035/2018 (SIMP nº 000135-105/2018), que visa apurar a titularidade da Ilha Brandão, na bacia do Rio Salinas em Oeiras/PI, para os pescadores
construírem um ponto de apoio. Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 039/2018 (SIMP nº 001631-105/2017), que vis apurar na
gratificação de regência a pessoa do magistério pelo município de São Francisco do Piauí. Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº
041/2018 (SIMP nº 001468-105/2017), que visa apurar atos de Nepotismo e contratação irregular pelo município de São Francisco do Piauí.
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 046/2018 (SIMP nº 001559-105/2017), que visa apurar possíveis irregularidades nas diárias de
viagem solicitadas pela Presidente da Câmara Municipal à Câmara Municipal de São Francisco do Piauí. Procedimento Preparatório em Inquérito
Civil nº 048/2018 (SIMP nº 001386-105/2017), que visa apurar irregularidades no processo licitatório de locação de veículos, assim como de
transporte escolar no município de Santa Rosa do Piauí.
3.2.36 Ofício nº 324/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 055/2018 (SIMP nº 001548105/2017), que visa apurar a contratação irregular de diversos temporários pelo município de São Francisco do Piauí. Instauração de Inquérito
Civil nº 058/2018 (SIMP nº 000038-107/2018), que visa apurar irregularidades no abate de animais no matadouro público de Cajazeiras do Piauí,
bem como o abate clandestino.
3.2.37 Memorando nº 38/2018. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação referente ao
Procedimento Preparatório nº 10/2017 (SIMP nº 002155-019/2016), sobre possíveis irregularidades na carga- horária dos delegados da Polícia
Civil do Estado do Piauí.
3.2.38 Memorando nº 39/2018. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação referente ao
Procedimento Preparatório nº 42/2017 (SIMP nº 000653-019/2017), sobre apuração de legalidade do asfaltamento de ruas do município de Canto
do Buriti.
3.2.39 Memorando nº 332/2018. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 55/2018 (SIMP
nº 000175-027/2018), a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento de paciente no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.40 Ofício nº 209/2018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001241-086/2018),
crimes contra o Patrimônio.
3.2.41 Ofício nº 213/2018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000540-086/2018),
sobre tráficos de drogas e condutas afins.
3.2.42 Ofício nº 214/2018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000760-086/2018),
crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral.
3.2.43 Memorando nº 87/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000413086/2018), instaurado para apurar possível crime de denunciação caluniosa.
3.2.44 Memorando nº 257/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil (SIMP nº
000036-033/2017), instaurada por meio de termos de declaração ofertados visando apurar o fechamento da U. E. Prof.ª Helena Aquino.
3.2.45 Memorando nº 255/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
33/2018 (SIMP nº 000001-029/2018), sobre negativa de matrícula no Colégio CPI de criança com deficiência.
3.2.46 Memorando nº 013/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá - PI. Assunto: instauração de Notícia de Fato nº 032/2018 (SIMP nº
000156-158/2018), sobre possíveis irregularidades relacionadas ao uso indevido de máquinas do PAC no município de Novo Santo Antônio.
3.2.47 Memorando nº 014/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá - PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000296158/2017), sobre crimes contra a dignidade sexual. Arquivamento de Inquérito Civil nº 001/2018 (SIMP nº 000030-158/2018),relata falta de
transporte escolar próximo a residência de menores.
3.2.48 Ofício nº 617/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito
Civil nº 19/2018, com o objetivo de apurar as condições de funcionamento do HOSPITAL UNIMED Ilhotas.
3.2.49 Memorando nº 37/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso- PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquéritos Civis nº
01/2011 (SIMP nº 000421-168/2018), sobre emprego regular de verbas ou rendas públicas (art. 315), praticados por funcionários públicos contra
a administração em geral. Nº 02/2012 (SIMP nº 000430-168/2018), sobre Licitações. Nº 03/2011 (SIMP nº 000431-168/2018), sobre Licitações.
3.2.50 Memorando nº 01/2018. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 01/2018 (SIMP nº
000116-110/2018) em Procedimento Preparatório, com objetivo de apurar possíveis irregularidade na dispensa de reparação de dano causado à
Eletrobras- Distribuição Piauí, em audiência de suspensão condicional de processo judicial.
3.2.51 Memorando nº 336/2018. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: realização de audiência pública a ser realizada em
11 de dezembro de 2018, ás 08h30min, no auditório do prédio do Ministério Público do Estado do Piauí- zona leste, cuja pauta consiste em
promover a discussão, à luz dos aspectos jurídicos e técnicos, sobre a regular dispensação de diversos fármacos na Farmácia do Componente
Especializado, vinculada à SESAPI, bem como falta de medicamentos que são objetos de recorrentes ações judiciais.
3.2.52 Memorando nº 502/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº 13/2018,
referente ao Procedimento Administrativo nº 035/2018, providências para garantir a segurança nas Unidades Básicas de Saúde Hospitais de
Teresina-PI.
3.2.53 Memorando nº 487/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
53/2018, com o objetivo de apurar a demanda reprimida refente ao exame de Biopsia Percutânea da Tireoide.
3.2.54 Ofício nº 74/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras- PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 02/2018 (SIMP nº
000528-109/2017), para melhor apuração do ilícito supostamente perpetrado pelo investigado, ante a imprescindibilidade de realização ou
conclusão de diligências.
3.2.55 Ofício nº 80/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras- PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo (SIMP nº 001147105/2018), com o objetivo de apurar suposta situação de maus tratos de pessoa com deficiência, constante de denúncia anônima realizada via
Disque 100, que aponta como autor do fato o companheiro.
3.2.56 Ofício nº 81/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras- PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo (SIMP nº 001150105/2018), com o objetivo que sejam aplicadas medidas de proteção ás infantes, em situação de vulnerabilidade.
3.2.57 Memorando nº 90/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001170Página 6
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086/2018), instaurado para apurar possível crime de estupro de vulnerável.
3.2.58 Ofício nº 606/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II- PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 028/2016
(SIMP nº 000154-182/2017), sobre recebimento de Remuneração pela Fundação Restaurar e não prestação de serviço perante o município de
Pedro II, acúmulo de remuneração paga pela aludida fundação e remuneração de estágio pela Defensoria Pública Estadual.
3.2.59 Ofício nº 221/2018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001031-086/2018),
sobre crimes previstos no Estatuto do Idoso.
3.2.60 Memorando nº 89/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000956086/2018), instaurada para apurar possíveis crimes de lesão corporal, maus tratos e ameaça.
4. OUTROS
4.1 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 78/2018 (SIMP nº
000158-310/2018), para averiguar suposta falta de transporte na Localidade Lisboa. NF (SIMP nº 000025-310/2018), sobre possível ilegalidade
na ação de pai que não permite o contato de criança com a mãe. NF nº 98/2018, para apurar pertubação sofrida devido a instalação de um
campo de futebol nas proximidades de residência. NF nº 57/2018 (SIMP nº 000128-310/2018), para averiguar suposta falta de transporte na
localidade Lisboa. NF nº 140/2018 (SIMP nº 000509-310/2018), sobre falta de págua na localidade Nova Santa Rita.
4.2 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 77/2018 (SIMP nº
000157-310/2018), instaurada para averiguar suposta irregularidade em desconto no contracheque de servidora da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Rita/PI. NF nº 30/2018 (SIMP nº 000096-310/2018), para apurar suposta irregularidade cometidas no âmbito do Conselho Tutela de São
João do Piauí. NF nº 130/2018 (SIMP nº 000493-310/2018), sobre recusa em reconhecimento de paternidade.
4.3 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 09/2018, para
acompanhar e cumprir o determinado na carta precatória, promovendo todas as diligências necessárias a tal finalidade, na forma da lei.
4.4 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 08/2018, que relata
menores em situação de vulnerabilidade.
4.5 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícia de Fato nº 173/2018 (SIMP nº
000029-310/2018), sobre improbidade administrativa. Notícia de Fato nº 209/2018 (SIMP nº 000667-310/2018), sobre irregularidade em concurso
público. Procedimento Administrativo nº 15/2018 (SIMP nº 000473-310/2018), para acompanhamento de execução de multa. Procedimento
Administrativo nº 38/2018 (SIMP nº 000986-310/2018), para acompanhamento de execução de multa. Procedimento Administrativo nº 40/2018
(SIMP nº 001048-310/2018), para acompanhamento de execução de multa.
4.6 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000495-271/2018), sobre
suposto crime de disparo de arma de fogo praticado por Cabo PM.
4.7 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público (SIMP nº 000277276/2017), para fins de apurar acordo firmado pelos município piauienses com a ELETROBRÁS, supostamente em valores calculados de forma
errônea, em prejuízo dos municípios, por profissional contratado pela Associação Piauiense dos Municípios- APPM, em cujo contato há cláusulas
de que seu honorários serão devidos em percentual dos contratados de parcelamento.
4.8 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
003/2018, trata sobre Art. 168 (apropriação indébita), Art. 312 (peculato) e Art. 3189 (prevaricação), todos do Código Penal, bem como contra
ordem tributária previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90.
4.9 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
004/2017, trata sobre acordo de não- persecução legal.
4.10 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
004/2018, trata sobre abuso de autoridade, Lei nº 4.898/65, e lesão corporal, art. Nº 129 do CP.
4.11 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
001/2016, trata sobre afronta à lei de licitações, art. 89, caput e parágrafo único, da lei nº 8.666/93 e/ou de Decreto- Lei nº 201/97.
4.12 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
001/2015, trata sobre afronta à lei de licitações, art. 89, caput e parágrafo único, da lei nº 8.666/93.
4.13 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000865-271/2018), sobre
guarda e relações de parentesco.
4.14 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Investigatório Criminal nº
005/2017, para apurar fraude em procedimento licitatórios no município de Piracuruca/PI, no ano de 2009.
4.15 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa referente
ao IPC nº 48/2014 (SIMP nº 000031-063/2014), sobre possível fracionamento de objeto nas cartas convites 13/13 (material de limpeza) no
município de Sigefredo Pacheco/PI.
4.16 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 02/2016 (SIMP nº
000144-254/2017), com o objetivo de acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo município de Antônio Almeida/PI, quando da
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta nº 486/2000.
4.17 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 33/2005
(SIMP nº 000362-319/2018), para apurar irregularidades na contratação de prestação de serviços de transportes de lixo urbano e gastos
excessivos com compra de combustível.
4.18 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 02/2010
(SIMP nº 000363-319/2018), que tem por objetivo apurar irregularidades na fragmentação de despesas, fraude em licitação, ausência de
procedimentos licitatórios e aplicação indevida de recursos do FUNDEB no município de Antônio Almeida.
4.19 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001023-271/2018), trata
sobre crimes contra a liberdade.
4.20 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato (SIMP nº 001021-271/2018), trata sobre
Alimentos.
4.21 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil Público nº 48/2018, para averiguar a
existência de danos ambientais decorrentes do uso irregular do local utilizado com destino final de resíduos sólidos produzidos no município de
Nazaré do Piauí, bem como garantir a realização das medidas necessárias para a sua adequação a um lixão controlado até a construção do
respectivo aterro sanitário. Instauração de Procedimento Administrativo nº 49/2018, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da
Lei Estadual nº 7.098/2018 que dispõe sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas
públicas municipais e particulares, bem como a tomada das providências cabíveis em caso de violação da legislação referida. Instauração de
Procedimento Administrativo nº 50/2018, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que dispõe
sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas municipais e particulares, no
âmbito do município de Nazaré do Piauí, bem como a tomada das providências cabíveis em caso de violação da legislação referida. Instauração
de Procedimento Administrativo nº 51/2018, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que dispõe
sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas municipais e particulares, no
âmbito do município de São José do Peixe, bem como a tomada das providências cabíveis em caso de violação da legislação referida.
Instauração de Procedimento Administrativo nº 52/2018, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018,
que dispõe sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas municipais e
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particulares, no âmbito do município de Arraial, bem como a tomada das providências cabíveis em caso de violação da legislação referida.
Instauração de Procedimento Administrativo nº 53/2018, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018,
que dispõe sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas municipais e
particulares, no âmbito do município de Francisco Ayres, bem como a tomada das providências cabíveis em caso de violação da legislação
referida. Instauração de Procedimento Administrativo nº 54/2018, para averiguar a existência de danos ambientais decorrentes do uso irregular
do local utilizado com destino final de resíduos sólidos produzidos no município de Arraial, bem como garantir a realização das medidas
necessárias para a sua adequação a um lixão controlado até a construção do respectivo aterro sanitário. Instauração de Inquérito Civil nº
55/2018, para averiguar a existência de danos ambientais decorrentes do uso irregular do local utilizado com destino final de resíduos sólidos
produzidos no município de São João do Peixe, bem como garantir a realização das medidas necessárias para a sua adequação a um lixão
controlado até a construção do respectivo aterro sanitário. Instauração de Inquérito Civil nº 56/2018, para averiguar a existência de danos
ambientais decorrentes do uso irregular do local utilizado com destino final de resíduos sólidos produzidos no município de Francisco Ayres, bem
como garantir a realização das medidas necessárias para a sua adequação a um lixão controlado até a construção do respectivo aterro sanitário.
4.22 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Procedimentos Administrativos nº 041/2018
(SIMP nº 000462-310/2018), trata- se de acompanhamento de execução de multa. Nº 021/2018 (SIMP nº 000528-310/2018), trata- se de
acompanhamento de multa imputada pelo TCE.
4.23 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001019-271/2018), sobre
declarações prestadas noticiando que genitora de menor havia fugido desta cidade levando a criança sem dar aviso prévio ou deixar endereço.
4.24 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato (SIMP nº 001024-271/2018), sobre
garantias constitucionais.
4.25 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato (SIMP nº 001020-271/2018), trata sobre
alimentos.
4.26 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 35/2018 (SIMP nº 000106310/2018), trata de notícia de vizinha que possui doença mental e não toma medicamentos e vive ameaçando todos na vizinhança.
4.27 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Recomendação nº 14/2018 referente ao Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000160-101/2018), que recomenda ao município de Floriano, na pessoa do secretário Municipal da Educação, a realização de todas as
medidas administrativas e técnicas necessárias para o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que que dispõe sobre a docência em
Educação Física, na Educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí.
Recomendação nº 16/2018 referente ao Procedimento Administrativo (SIMP nº 000162-101/2018), que recomenda ao município de São João do
Piauí, na pessoas do secretário Municipal da Educação, a realização de todas as medidas administrativas e técnicas necessárias para o
cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que que dispõe sobre a docência em Educação Física, na Educação infantil, no ensino fundamental
e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí. Recomendação nº 17/2018 referente ao Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000163-101/2018), que recomenda ao município de Arraial, na pessoa do secretário Municipal da Educação, a realização de todas as
medidas administrativas e técnicas necessárias para o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que que dispõe sobre a docência em
Educação Física, na Educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí.
Recomendação nº 13/2018 referente ao Procedimento Administrativo (SIMP nº 000164-101/2018), que recomenda ao município de Francisco
Ayres, na pessoa do secretário Municipal da Educação, a realização de todas as medidas administrativas e técnicas necessárias para o
cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que que dispõe sobre a docência em Educação Física, na Educação infantil, no ensino fundamental
e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí. Recomendação nº 15/2018 referente ao Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000161-101/2018), que recomenda ao município de Nazaré do Piauí, na pessoa do secretário Municipal da Educação, a realização de
todas as medidas administrativas e técnicas necessárias para o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018, que que dispõe sobre a docência
em Educação Física, na Educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Piauí.
4.28 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 54/2018, trata sobre
negligências nos cuidados com idosos. Procedimento Administrativo nº 55/2018, trata de acompanhamento da prestação do serviço de
segurança pública no município de Itainópolis-PI. Procedimento Administrativo nº 56/2018, trata de acompanhamento da prestação do serviço de
segurança pública no município de Vera Mendes-PI.
4.29 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícias de Fato nº 26/2018 (SIMP nº 000397267/2018), sobre morosidade de agendamento de consulta médica. Notícia de Fato nº 27/2018 (SIMP nº 000418-267/2018), trata-se de processo
sigiloso. Notícia de Fato nº 34/2018 (SIMP nº 000417-267/2018), para apreciar notícia de significativo atraso dos repasses ara unidade mista de
saúde de Itainópolis-PI.
4.30 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Público Civil nº 155/2017 (SIMP
nº 000081-063/2017), sobre notícia de possível existência de transportes clandestinos que transportam passageiros de forma irregular no
município de Campo Maior.
4.31 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 05/2017 (SIMP nº 000112191/2017), trata sobre desvio de função.
4.32 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 09/2017 (SIMP nº
000232-319/2018) em Inquérito Civil Público nº 09/2017, para apurar acumulação irregular de cargos públicos.
4.33 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 02/2018 (SIMP nº 000105319/2018) em Procedimento Administrativo nº 12/2018, para acompanhar idosos em situação de risco, residentes no município de Porto Alegre.
4.34 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 47/2018 (SIMP nº 000381319/2018) em Procedimento Administrativo nº 13/2018, trata sobre estado de vulnerabilidade de idosa.
4.35 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 11/2017 (SIMP nº 000036254/2018) em Procedimento Administrativo nº 11/2018, com objetivo de acompanhar idoso em situação de risco.
4.36 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 79/2018 (SIMP nº
000538-310/2018), para apurar suposta irregularidades no cálculo de valores relativos a acordo firmados entre o município de Pedro Laurentino e
a Eletrobras.
4.37 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: Ação Civil Pública aforada para providências quanto à
elaboração e implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS) pelo município de José de Freitas-PI, decorrente do
Inquérito Civil nº 017/2017 (SIMP nº 000606-059/2017), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a implantação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo (PMAS).
4.38 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 85/2018 (SIMP nº
000545-310/2018), trata-se de irregularidades apontadas pelo TCE-PI, no que tange à prestação de contas pelo município de Campo Alegre no
ano de 2011.
4.39 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 142/2017 (SIMP nº
000067-063/2018), notícia instaurada a partir do recebimento do Ofício nº 024/2018 da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, relatando a
auditoria nº 048/2017, realizada no Instituto do Rim de Campo Maior/PI.
4.40 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000084065/2017), sobre poluição do ar causada por oficina de pintura de carro.
4.41 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000064Página 8
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066/2018), sobre reclamação de consumidor sobre empresa que não emite cupom fiscal com especificação dos impostos que ele paga. (SIMP nº
000058-065/2018) sobre fiscalização de fundação localizada em Parnaíba-PI.
4.42 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: Ação Civil Pública referente ao (SIMP nº 000002-065/2017), sobre
fiscalização acerca e irregularidades no processo de doação de imóvel inserido em loteamento, por parte do município de Parnaíba-PI, em favor
da FECOMERCIO e do SENAC. Bem como fiscalização sobre eventuais crimes ambientais relacionados ao desmatamento de área verde.
4.43 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 77/2018 (SIMP nº 000411310/2018), trata-se de notícia de diversas irregularidades relativas a empréstimos consignados no município de Campo Alegre.
4.44 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fato (SIMP nº 000023-065/2017), sobre
fiscalização do cumprimento da carga horária de trabalho de professores de escola municipal de Parnaíba/PI. (SIMP nº 000131-065/2018),
fiscalização acerca do funcionamento regular do estabelecimento comercial "CARANGUEJO EXPRESSO". (SIMP nº 000068-065/2018) sobre
agendamento de consulta médica. (SIMP nº 001330-055/2016) notícia de irregularidades na lotação de servidores na Penitenciária Fontes
Ibiapina. (SIMP nº 000021-065/2017) sobre decreto e emergência do município de Parnaíba-PI. (SIMP nº 000029-065/2015) sobre fiscalização de
procedimento licitatório da ZPE de Parnaíba-PI.
4.45 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 41/2018 (SIMP nº
000460-310/2018), para apurar supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de João Costa.
4.46 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 84/2018 (SIMP nº
000544-310/2018), para apurar problemas no abastecimento de água em São João do Piauí.
4.47 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 21/2018 (SIMP nº 000352150/2017), sobre crimes previstos a Legislação Extravagante.
4.48 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 12/2017 (SIMP nº 000214319/2018), sobre nomeados para exercer cargos em comissão, teriam recebido gratificação não previstas em lei.
4.49 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil em
Inquérito Civil nº 011/2017 (SIMP nº 000042-189/2017), tendo em mira possíveis atos de improbidade administrativa.
4.50 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 020/2016 (SIMP nº
000167-189/2016), colheita de informações e documentos referentes ás informações passadas pelo Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Jacobina do Piauí/PI de que a Prefeita da cidade está deixando de repassar contribuições previdenciárias devidas ao
Instituto Nacional de Seguridade Social.
4.51 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público nº 06/2018 (SIMP nº 000237-271/2018), para apuração de irregularidades na contratação de empresa "Habitat" por inexibilidade de
licitação.
4.52 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de de Notícias de Fato nº 181/2018
(SIMP nº 000755-310/2018), trata-se de declarações prestadas noticiando que o Secretário impede pessoas que jogarem em local público. NF nº
183/2018 (SIMP nº 000791-310/2018) sobre notícia que o estabelecimento "Planetário Restobar" causa pertubações ao funcionamento de uma
unidade escolar que se localiza ao lado. NF nº 186/2018 (SIMP nº 000827-310/2018) relatando falta de fornecimento de energia elétrica na
Travessa Antônio Cavalcante. NF nº 184/2018 (SIMP nº 000825-310/2018) sobre ausência de transporte escolar na localidade Cacimba, Zona
Rural do município de Nova Santa Rita. NF nº 185/2018 (SIMP nº 000826-310/2018) sobre declarações de morador residente na zona rural que
tem filho com necessidades especiais que precisa de transporte e acompanhamento especializado na escola e o município não fornece tal
auxílio, nem transporte.
4.53 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 06/2017 (SIMP nº
000221-319/2018) em Inquérito Civil Público nº 06/2017, instaurado para investigar irregularidades na aquisição de combustível sem licitação
pelo município de Marcos Parente/PI com a empresa Carvalho e Almeida LTDA (Posto Santa Teresina II).
4.54 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo nº 108/2017 (SIMP
nº 000894-090/2017), sobre idos em situação de risco.
4.55 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 024/2015 (SIMP nº
000070-189/2015), sobre acompanhamento do processo de cadastramento, habilitação e funcionamento do CAPS II, CAP AD II, CAPS Infantil e
ainda de 04 (quatro) leitos para atenção psicossocial no Hospital Regional Mariana Pires Ferreira- Serviços especializados de saúde mental, no
município de Paulista-PI.
4.56 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001109-271/2018), processo
sigiloso.
4.57 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001079-271/2018),
alimentos.
4.58 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001078-271/2018),
alimentos.
4.59 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001077-271/2018),
alimentos.
4.60 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001111-271/2018), processo
sigiloso.
4.61 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 04/2016 (SIMP nº
000242-319/2018) em Inquérito Civil Público nº 04/2016, para apurar irregularidades na contratação de serviços advocatícios de escritório
particular pela Câmara de Vereadores de Marcos Parente-PI.
4.62 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001137-271/2018), trata
sobre alimentos.
4.63 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 03/2015 (SIMP nº
000094-254/2017), para acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano Plurianual Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos do
município de Antônio Almeida/PI.
4.64 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 06/2015 (SIMP nº
000359-319/2018) em Inquérito Civil Público nº 06/2015, com objetivo de investigar irregularidades na prestação de contas dos ex-gestores do
município de Antônio Almeida/PI,referentes ao exercício de 2010.
4.65 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 055/2018 (SIMP nº 000066063/2018), em razão de notícia de que particular estaria construindo imóvel, em tese, sobre a via pública, diga-se, no encontro entre as ruas
Justino Moura e Jacob de Almendra, tudo sem prévia autorização municipal de construção, fato este do conhecimento municipal que teria se
mantido inerte.
4.66 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 055/2018 (SIMP nº 000066063/2018), em razão de notícia de que particular estaria construindo imóvel, em tese, sobre a via pública, diga-se, no encontro entre as ruas
Justino Moura e Jacob de Almendra, tudo sem prévia autorização municipal de construção, fato este do conhecimento municipal que teria se
mantido inerte.
4.67 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 182/2018 (SIMP Nº
000757-310/2018), trata-se de declaração prestada noticiando que o transporte escolar do município de Campo Alegre do fidalgo está em mau
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estado para o transporte dos alunos.
4.68 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: instauração de Inquéritos Civis nº 004/2018 (SIMP nº 000741-179/2018),
para averiguar o cumprimento as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder Legislativo de Jaicós/PI. Nº
005/2018 (SIMP nº 000742-179/2018) instaurado para averiguar o cumprimento as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011) pelo Poder Legislativo de Patos/PI. Nº 006/2018 (SIMP nº 000743-179/2018), instaurado para averiguar o cumprimento as
determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder Legislativo de Campo Grande do Piauí/PI. Nº 007/2018 (SIMP nº
000744-179/2018), instaurado para averiguar o cumprimento as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder
Legislativo de Massapê/PI.
4.69 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato (SIMP nº 000904-090/2018),
trata-se de requerimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 ml para paciente.
4.70 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público (SIMP nº 000027151/2017), sobre improbidade administrativa.
4.71 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº 000156-237/2018) em
Inquérito Civil, para apurar representação formulada pelo Padre de São Francisco de Assis, o qual relata poluição sonora durante as celebrações
litúrgicas do município.
4.72 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícias de Fato nº 192/2018 (SIMP
nº 000928-310/2018), sobre crianças/adolescentes em situação de risco. Nº 190/2018 (SIMP nº 000926-310/2018), sobre mensagens postadas
na internet. Nº 188/2018 (SIMP nº 000836-310/2018), trata-se de expediente protocolado nesta Promotoria em que se noticia situação de risco de
adolescente usuário de drogas.
4.73 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 31/2018 (SIMP nº
000376-150/2018), para acompanhar o processo de melhorias no fornecimento de energia elétrica no bairro Alto da Boa Vista em Lagoa do Piauí.
4.74 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fato nº 231/2018 (SIMP nº
001060-310/2018), sobre menor em situação de risco. Notícia de Fato Nº 196/2018 (SIMP nº 000929-310/2018), sobre menor em situação de
risco. Notícia de Fato Nº 058/2018 (SIMP nº 000129-310/2018), sobre ausência de transporte escolar. Arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 24/2018 (SIMP nº 000533-310/2018), sobre suposta negligência a idoso. Notícia de Fato nº 90/2018 (SIMP nº 000255310/2018), sobre ausência de fornecimento de transporte escolar.
4.75 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fato nº 158/2018 (SIMP nº
000582-310/2018), trata-se de denúncia registrada no Disque Direitos Humanos sobre situação de risco e vulnerabilidade à pessoa idosa. Nº
216/2018 (SIMP nº 000983-310/2018), sobre substituição de curatela, incapaz em situação de risco.
4.76 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 28/2018 (SIMP nº 000303319/2018) em Procedimento Administrativo nº 14/2018, sobre pedido de menor noticiando que tem interesse em ter em seu registro de
nascimento o nome do pai (já falecido), e nenhum membro da família quis ajudá-lo, por isso se apresentou a esta promotoria sozinho.
4.77 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato Criminal nº 12/2018, sobre abuso de
autoridade.
4.78 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº
05/2017 (SIMP nº 000244-319/2018), para apuração de contratação, sem licitação, para prestar serviços técnicos de consultoria da área de
licitações e contratos pelo município de Marcos Parente-PI.
4.79 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 18/2017 (SIMP nº 000012254/2018) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 09/2018, para apurar cometimento de infração funcional praticada por
servidor público municipal de Antônio Almeida.
4.80 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público nº 07/2017 (SIMP nº 000233-319/2018) em Inquérito Civil, para apurar incompatibilidade de cargos exercidos pela servidora do município
de Marcos Parente e Vereadora.
4.81 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 08/2017 (SIMP Nº 000236271/2018) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 07/2018, apuração de irregularidades na contratação de advogada.
4.82 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 13/2017 (SIMP Nº 000235319/2018) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 08/2018, para apuração de possíveis ilegalidades em licitações do município de
Marcos Parente para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.
4.83 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº 16/2018 (SIMP nº
000246-319/2018), para apurar contratação irregular de empresa de fornecimento de alimentação á prefeitura de Marcos Parente, uma vez que a
contratada pertence à irmã do vice-prefeito e, segundo afirma, denunciante tal prática é vedada pela Lei Orgânica do Município.
4.84 E-mail oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000938-086/2018), para
averiguar suposta prática de crime de abuso de autoridade.
4.85 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 11/2018 (SIMP nº
000070-150/2018), instaurado para acompanhar o processo de regularização do Educandário Santa Clara, Unidade Escolar da rede privada da
cidade de Demerval Lobão.
4.86 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 25/2018 (SIMP nº
000207-150/2018), instaurado para averiguar irregularidades no fornecimento de energia elétrica à localidade Espraiado, zona rural de Demerval
Lobão.
4.87 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 30/2018 (SIMP nº
000531-150/2018), instaurado para averiguar a situação de risco vivenciada por idosa de 66 anos de idade, residente nesta cidade.
4.88 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo em Termo de
Ajustamento de Conduta nº 004/2018 (SIMP nº 000935-060/2018), para apurar eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC Nº
002/2017 (SIMP nº 000086-063/2016), pelo município de Campo Maior/PI, relativo a estruturação do CAPS.
4.89 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: propositura de ação civil pública (ACP), visando a imposição de
obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência de natureza, arquivamento de Notícia de Fato (SIMP
nº 000800-177/2018), que trata sobre Hospitais e Outras Unidades de Saúde.
4.90 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº 000029-276/2018) em
Inquérito Civil Público, para apurar falta de atendimento médico, no município de Conceição do Canindé.
4.91 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo nº 01/2017, com
o objetivo de verificar a regularidade e eficiência do funcionamento da Delegacia de Polícia de Luzilândia, Companhia e Grupamentos Policiais
Militares que compõem a sede da Comarca de Luzilândia/PI.
4.92 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: instauração de Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2018 (SIMP
nº 000877-181/2018), com o objetivo de apurar possíveis crimes de abuso de autoridade praticados pelo Delegado de Polícia Civil e por agentes
de polícia civil a serem identificados.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
5.1 Aprovação da escala de férias dos Membros do MPPI-2019.
5.2 Solenidade de posse de Promotores de Justiça.
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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Itanieli Rotondo Sá
Secretária do Conselho Superior, em exercício
Promotora de Justiça

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATOS DE DIÁRIAS4628
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000352/2018-59
Requerente: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 06 (seis) diárias e ½ (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES SOUZA, relativa aos seus
deslocamentos nos dias 13 a 16 e 27 a 31 de agosto de 2018, para responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI.
Teresina-PI, 20 de setembro de 2018
Martha Celina de Oliveira Nunes
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000958/2018-90
Requerente: Rafael Maia Nogueira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA RAFAEL MAIA NOGUEIRA, referente ao seu deslocamento, no período do dia 10 ao dia 14 de dezembro de 2018,
para responder pela 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Valença-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 1906/2018.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000956/2018-47
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, relativa ao seu deslocamento à Bom Jesus-PI, para responder pela 2ª Promotoria de Justiça da
referida cidade, no dia 12 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000971/2018-30
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a ½ (meia) diária, a(o) SERVIDOR(A)
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, por deslocamento, dia 01 de novembro de 2018, para realizar vistoria na sede da Promotoria de Justiça
de Parnaíba-PI.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000972/2018-03
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao(à)
SERVIDOR(A) ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, relativa ao seu deslocamento no dia 07 a 09 de novembro de 2018, para realizar vistoria
para verificação de necessidades de manutenção predial das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI, Itaueira-PI, Corrente-PI, Bom
Jesus-PI, Jerumenha-PI, Monsenhor Gil-PI e Uruçuí-PI, além de Perícia técnica no terminal rodoviário de Regeneração-PI, conforme Portaria
PGJ nº 2816/2018..
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000975/2018-19
Requerente: Silas Sereno Lopes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA SILAS SERENO LOPES, relativa ao seu deslocamento, no dia 20 de novembro de 2018, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de
Batalha-PI.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
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Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000992/2018-45
Requerente: Ivana Farina Navarrete Pena
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013 e na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01
(uma) diária e ½ (MEIA), à Secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP IVANA FARINA NAVARRETE PENA, referente ao seu
deslocamento, nos dias 29 a 30 de novembro de 2018, para ministrar palestra com temática de Direitos Humanos, que será realizada no dia 30
de novembro de 2018 no auditório MPPI/Sede Leste, Rua Lindolfo Monteiro, 911, Fátima, 7º andar, Teresina-PI.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000957/2018-20
Requerente: Rafael Maia Nogueira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA RAFAEL MAIA NOGUEIRA, referente ao seu deslocamento, no período do dia 26 ao dia 30 de novembro de 2018,
para responder pela 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Valença-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 1906/2018.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000954/2018-04
Requerente: Thiago de Araújo Costa Soares
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao SERVIDOR
THIAGO DE ARAÚJO COSTA SOARES, referente ao seu deslocamento para realização de trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado — GAECO, em cidade do interior do Estado do Piauí, no período do dia 17 a 18 de outubro de 2018.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000955/2018-74
Requerente: Plinio Fabricio de Carvalho Fontes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA PLINIO FABRICIO DE CARVALHO FONTES, relativo ao seu deslocamento à São Luís-MA, no período de 18 a 20 de
novembro de 2018, para participar do I Seminário de Defesa da Ordem Econômica e Social e dos Direitos do Consumidor: Combate a Formação
de Cartéis e Crimes Tributários.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000988/2018-56
Requerente: Edgar dos Santos Bandeira Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA FILHO, relativa ao seu deslocamento, no período do dia 21 a 22 de novembro de
2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Ribeiro Gonçalves-PI.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000986/2018-13
Requerente: Faruk Morais Aragao
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a ½ (meia) diária, a(o) SERVIDOR(A)
FARUK MORAIS ARAGAO, por deslocamento a Barras-PI, no dia 14 de novembro de 2018, para realizar perícia ambiental em zona rural da
referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI Nº 2964/2018.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000985/2018-40
Requerente: Ana Sobreira Botelho Moreira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, à PROMOTORA DE
JUSTIÇA ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, referente ao seu deslocamento para responder pela Promotoria de Justiça de Marcos ParentePI, no dia 28 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
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Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000984/2018-67
Requerente: Ana Cristina Matos Serejo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) ½ (meia) diárias, à
PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CRISTINA MATOS SEREJO, relativas aos seus deslocamentos para responder pela Promotoria de Justiça de
Miguel Alves - PI, nos dias 06, 13, 21 e 27 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 26 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001000/2018-23
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro Martins Junior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) ½ (meia) diárias, ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JUNIOR, relativa ao seu deslocamento, nos dias 19 e 20 de novembro de
2018, para responder seu cumulativamente pela 2ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0000964/2018-25
Requerente: Marcio Fernando Magalhaes Franca
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), no valor de
R$ 600,00 (Seiscentos reais), ao PROMOTOR DE JUSTIÇA MARCIO FERNANDO MAGALHAES FRANCA, relativa ao seu deslocamento, no
período do dia 06 a 07 de novembro de 2018, para responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Angical do Piauí-PI.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001001/2018-93
Requerente: José William Pereira Luz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, relativa ao seu deslocamento, realizado do dia 20 ao dia 23 de novembro de 2018,
para responder pela Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI.
Teresina-PI, 29 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001007/2018-28
Requerente: Ednólia Evangelista de Almeida
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, à PROMOTORA DE
JUSTIÇA EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA, relativa ao seu deslocamento para responder pela Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI,
conforme Portaria PGJ nº 2698/2018, no dia 21 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0000993/2018-18
Requerente: João Batista de Castro Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 05 (cinco) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO, relativa a seu deslocamento a São Raimundo Nonato-PI, no período de 22 a 26
e 29 de outubro de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental com sede na referida cidade.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001019/2018-92
Requerente: Francisca Silvia da Silva Reis
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, à PROMOTORA DE
JUSTIÇA FRANCISCA SILVIA DA SILVA REIS, relativo a seu deslocamento, à cidade de Justiça de Aroazes-PI, no dia 26 de novembro de 2018,
para responder pela referida Promotoria de Justiça.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
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Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001023/2018-81
Requerente: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR, relativas ao seu deslocamento para responder pela
3ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, no período do dia 26 a 29 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001020/2018-65
Requerente: Francisca Silvia da Silva Reis
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, à PROMOTORA DE
JUSTIÇA FRANCISCA SILVIA DA SILVA REIS, relativo a seu deslocamento, no dia 28 de novembro de 2018, à cidade de Justiça de Várzea
Grande-PI, para responder pela referida Promotoria de Justiça.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001022/2018-11
Requerente: Mauricio Gomes de Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA MAURICIO GOMES DE SOUZA, relativa ao seu deslocamento, no período do dia 26 a 30 de novembro de 2018, para
responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001025/2018-27
Requerente: Nayrah Helise Pereira Machado
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente ao percentual de 50% (cinquenta por
cento) de 02 (duas) diárias e ½ (meia), À SERVIDORA NAYRAH HELISE PEREIRA MACHADO, por deslocamento para participar da 3ª Reunião
Ordinária de 2018 do Fórum nacional de Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI nº 3043, a ser realizada nos dias 10 e 12 de
dezembro de 2018, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 03 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001018/2018-22
Requerente: Ítalo Garcia Araújo Nogueira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente ao percentual de 50% (cinquenta por
cento) de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, por deslocamento para participar da 3ª Reunião
Ordinária de 2018 do Fórum nacional de Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI nº 3043, a ser realizada nos dias 10 e 12 de
dezembro de 2018, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 03 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001032/2018-32
Requerente: Faruk Morais Aragao
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
SERVIDOR FARUK MORAIS ARAGÃO, por deslocamento às cidades de: Caracol/PI, São Raimundo Nonato/PI, Coronel José Dias/PI e
Jerumenha/PI a fim de realizar (04) quatro perícias ambientais em Zona Rural dessas cidades, no período de 03 a 06 de dezembro de 2018,
conforme Portaria PGJ nº 3053/2018.
Teresina-PI, 03 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001024/2018-54
Requerente: Ítalo Silva Vaz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) de 02
(duas) diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR ÍTALO SILVA VAZ, por deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Fórum
nacional de Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI nº 3043, a ser realizada nos dias 10 e 12 de dezembro de 2018, em BrasíliaDF.
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Teresina-PI, 03 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0000987/2018-83
Requerente: Cleandro Alves De Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, referente ao deslocamento à Brasília-DF, nos dias 20 a 21 de novembro
de 2018, para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União CNPG, em 21 de novembro de 2018, às 8:30h, na sede do Ministério Público do Trabalho.
Teresina-PI, 03 de dezembro de 2018
Martha Celina de Oliveira Nunes
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ/PI4624
PORTARIA PGJ/PI Nº 3146/2018 - Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
contida no Memorando CLC nº 617/2018, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, matrícula nº 16578, para fiscalizar o Contrato nº 50/2018, firmado com a empresa
Buysoft do Brasil Ltda.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de novembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3147/2018 - Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
contida no Memorando CLC nº 619/2018, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL e JONATAN SANTOS DE CASTRO,
para, sob a presidência do primeiro, comporem comissão de fiscalização do Contrato nº 48/2018, firmado com a empresa Trilha Veículos Ltda,
bem como para o recebimento dos objetos do referido contrato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de novembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3161/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a licença para tratamento de saúde concedida à Promotora de Justiça
Rita de Fátima Teixeira Moreira e Souza,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA, titular da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, para
responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, enquanto durar a licença da titular, no período de 05 a 07 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3163/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANTONIO DE DEUS SILVA, matrícula nº 346, para fiscalizar o contrato administrativo nº 49/2018, firmado com a empresa
TECNODOCS - TECNOLOGIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3167/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar Estadual
nº 12/1993, e considerando o que dispõe o Ato PGJ nº 479/2014, sobre a estrutura e a organização dos órgãos da Administração e dos órgãos
auxiliares do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RELOTAR a servidora CELIANE AZEVEDO DA FONSECA, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 358,
junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, com efeitos a partir de 05 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3168/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação do Promotor de Justiça José Marques Lages Neto, titular da 11ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
RESOLVE
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DESIGNAR a Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA para atuar nas audiências de atribuição da 11ª Promotoria de Justiça de
Teresina, pautadas para o dia 05 de dezembro de 2018, no Juizado da UFPI, em Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3169/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 151/2018 - 10ª PJ/NUPEVID,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA DO AMPARO DE SOUSA PAZ, Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da
Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, para ministrar palestra sobre violência doméstica e familiar, por ocaisão da "Campanha Mundial
dos 16 dias de Ativismos pelo fim da violência contra a Mulher", dia 04 de dezembro de 2018, às 10h, em Campo Maior-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3170/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Ofício nº 247/2018-CAOCRIM,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça Criminais - CAOCRIM, e os servidores GLAUCO VENTURA ALVES NERI e PABLO KELSON VERAS GOMES, para desenvolver as
atividades inerentes ao Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado do Piauí, na área de segurança pública, "No alvo, contra o tráfico
de drogas", dia 10 de dezembro de 2018, às 14h, em União-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 3171/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNARa servidora LARA MARIA SANTOS EULÁLIO DANTAS para, sem prejuízo de suas funções, exercer as atribuições atinentes ao
cargo de Assessor Técnico (CC-06) junto à Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, em substituição ao servidor Danilo Prado de
Mello, enquanto durar suas férias, no período de 04 a 13 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3172/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOa solicitação de licença para tratamento de saúde pelo Promotor de Justiça Silvano Gustavo Nunes de Carvalho,titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Piripiri;
CONSIDERANDOque, nos ternos do Ato PGJ/PI nº 835/2018, a primeira substituição da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri compete ao titular da
3ª Promotoria de Justiça de Piripiri,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, para, sem prejuízo das funções que exerce,
responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, em razão das férias do titular, no período de 04 a 19 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3173/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000674/2018-95,
RESOLVE
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor HERLON DE LUCENA FEITOSA,ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Processual, matrícula nº 357, para o Padrão 3, Classe A de sua carreira, com efeitos retroativos ao dia 02 de outubro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3174/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000744/2018-48,
RESOLVE
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JOSÉ FERNANDES CARVALHO NETO,ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 343, para o Padrão 3, Classe A de sua carreira, com efeitos retroativos ao dia 06 de outubro
de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3175/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 20636/2017,
RESOLVE
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CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora LIA RAQUEL CARVALHO SOUSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 277, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05 de outubro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3176/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 21564/2017,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Analista Ministérial - Área Processual, matrícula nº 290, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme
artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 16 de outubro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3177/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 25020/2017,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor JOSÉ HUMBERTO LINHARES SOARES, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 291, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos
16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 15 de outubro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3178/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 25246/2017,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora SOLANGE DE OLIVEIRA COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministérial - Área Administrativa, matrícula nº 287, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 14 de setembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3179/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
contida no Memorando CLC nº 633/2018, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA, Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 204, para
fiscalizar o Contrato administrativo nº 45/2018, firmado com a empresa Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oeiras-PI-SAAE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3180/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 105/2018, do PROCON/MP-PI,
R E S O L V E:
DISPENSAR de suas atividades os servidores EDIVAR CRUZ CARVALHO e RICARDO ALVES MENDES DE MOURA, para participarem do
Curso de Mediação/Conciliação Judicial para atender os termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí e este Ministério Público Estadual, no período de 03 a 07 de dezembro de 2018, de 8h às 18h.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3181/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 05 a 09 de dezembro de 2018, 05 (cinco) dias remanescentes de férias à Promotora de Justiça CARMELINA MARIA MENDES
DE MOURA, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina e ocupante do cargo de Assessora Especial Administrativa, referentes ao 1º período
do exercício de 2010, anteriormente interrompidas conforme a Portaria PGJ nº 771/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3182/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 06 e 07 de dezembro de 2018, 02 (dois) dias remanescentes de férias à Promotora de JustiçaCLEIA CRISTINA PEREIRA
JANUARIO FERNANDES, Titular da 40ª Promotoria de Justiça de Teresina e Secretária Geral do Ministério Público do Piauí, sendo 01 (um) dia
remanescente referente ao 1º período do exercício de 2011 e 01 (um) dia remanescente referente ao 2º período do exercício de 2011, para
serem usufruídas em 06 e 07 de dezembro de 2018.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 3183/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000337/2018-76 (GEDOC nº 000083-226/2018),
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 2696/2018, que designou o Promotor de Justiça FRANCISCO DE JESUS LIMA, titular da 5ª Promotoria de
Justiça de Teresina, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 3184/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a concessão de férias à Promotora de Justiça Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes, por intermédio da Portaria PGJ/PI nº
3182/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, Assessora Especial de Planejamento e Gestão, para, sem prejuízo de suas
funções, exercer o cargo de Secretária Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, enquanto durar as férias da Promotora de Justiça
Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3185/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES, Assessor Especial Criminal, para atuar nas audiências de custódia a
serem realizadas no 06 de dezembrode 2018, em substituição ao Promotor de Justiça Antônio Tavares dos Santos, que se encontra de licença
médica.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3186/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNARo Promotor de Justiça MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para exercer a
função de Diretor de Sede do Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior, em razão das férias do Promotor de Justiça Luciano Lopes
Nogueira Ramos, a partir da presente data até o dia 20 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3187/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDOa vacância da 2ªPromotoria de Justiça de Picos;
CONSIDERANDO o início da vigência do Ato PGJ nº 835/2018, que estabelece, para as hipóteses de impedimento, suspeição, falta ocasional,
demais afastamentos e vacância, a tabela de substituição e acumulação automática de Promotores de Justiça, disciplina a designação
excepcional e dá outras providências;
CONSIDERANDO, por fim, o Ofício nº 1782/2018, oriundo da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR , com efeitos retroativos ao dia 04 de dezembro de 2018, o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR,
titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Picos, até
ulterior deliberação.
Revogar a designação anterior para esta Promotoria de Justiça (Portaria PGJ/PI nº 2693/2018).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3188/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,uso das suas atribuições legais,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº2697/2018, que designou o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Luzilândia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3189/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOque, nos ternos do Ato PGJ/PI nº 835/2018, a primeira substituição da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio compete ao
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titular da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI4606
Autos: Procedimento Preparatório Nº 031/2018 (SIMP 000029-107/2018)
Assunto: Apurar irregularidades relacionadas às contribuições previdenciárias não retidas/recolhidas sobre o pagamento de prestadores de
serviço, verificadas no Relatório de Fiscalização nº 201701313 do Ministério da Transparência e CGU, no município de Oeiras-PI
Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente ao não recolhimento da contribuição previdenciária
sobre o pagamento de prestadores de serviços, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de informações,
documentos, perícias, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do Procedimento Preparatório,
DETERMINO A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23
do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Autos: Procedimento Preparatório Nº 038/2018 (SIMP 001470-105/2017)
Assunto: Apurar possíveis atos de nepotismo e contratação irregular de pessoas físicas pelo município de São Francisco do Piauí
Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente às práticas de nepotismo e contratação irregular do Sr.
Caetano Borges Filho e da Sra. Gabriela de Moura Alencar pelo município de São Francisco do Piauí, havendo necessidade de prorrogação das
investigações para a coleta de informações, documentos, perícias, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para
conclusão do Procedimento Preparatório, DETERMINO A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos
moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23 do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Autos: Procedimento Preparatório Nº 042/2018 (SIMP 000855-105/2017)
Assunto: Apurar possível improbidade administrativa quanto a omissão de respostas aos ofícios requisitórios da Câmara Municipal de São
Francisco do Piauí
Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente à omissão em responder os ofícios da edilidade
solicitando documentos públicos, tais como cópias das licitações e contratos realizados no ano de 2017, havendo necessidade de prorrogação
das investigações para a coleta de informações, documentos, perícias, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias)
para conclusão do Procedimento Preparatório, DETERMINO A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL,
nos moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23 do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Autos: Procedimento Preparatório Nº 072/2018 (SIMP 000060-107/2018)
Assunto: Apurar irregularidades na escolha dos beneficiários do Programa "Minha Casa Minha vida" pelo município de Oeiras
Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente a irregularidades na escolha dos beneficiários do
Programa "Minha Casa Minha Vida" pelo município de Oeiras, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de
informações, documentos, perícias, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do Procedimento
Preparatório, DETERMINO A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos moldes do art. 2º, § 7º da
Resolução n.º 23 do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Autos: Procedimento Preparatório Nº 073/2018 (SIMP 000061-107/2018)
Assunto: Apurar a supressão arbórea sem autorização pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí.
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Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente a supressão arbórea sem autorização da autoridade
competente, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de informações, documentos, perícias, dentre outras provas, e
ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do Procedimento Preparatório, DETERMINO A CONVERSÃO DO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23 do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Autos: Procedimento Preparatório Nº 074/2018 (SIMP 000062-107/2018)
Assunto: Apurar os focos de queimadas em terrenos baldios no município de Oeiras
Vistos etc.,
Ante a materialização do ato supostamente ilícito perpetrado pelo Poder Público, referente à falta de fiscalização das queimadas que ocorrem em
terrenos baldios na cidade de Oeiras-PI, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de informações, documentos,
perícias, dentre outras provas, e ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do Procedimento Preparatório, DETERMINO A
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23 do CNMP.
Anote-se no livro respectivo.
Comunique-se ao CSMP-PI.
Publique-se
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 03 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI4607
Notícia de Fato nº 187/2018
SIMP 000830-310/2018
Objeto: IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de representação da empresa SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, representada por REINALDO PINHEIRO
FREITAS, informando irregularidades no procedimento licitatório - Tomada de Preços nº 10/2018/PMSJ/PI (fls. 06/96).
Em contrapartida, o Município ofertou informações oferecendo contra-argumentos (fls. 82/95).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O representante apresenta insatisfações quanto a sua exclusão do certame licitatório, destacando que o edital fazia exigências que restringiam a
concorrência, entre elas: procuração exclusiva para participar do certame e de outras formalidades que se encontram descritas no requerimento
de fls. 02.
Analisando detidamente os argumentos apresentados, bem como a resposta fornecida pela Comissão Permanente de Licitação, verificamos que
a insatisfação decorre de exclusão do certame licitatório, sendo tal interesse de natureza meramente individual a ser perquirido pelo interessado
na seara judicial, caso assim seja da sua vontade.
Não vislumbramos, a priori, pelos fatos e documentos apresentados, a necessidade de deflagração de procedimento investigativo, o que não
impede que futuramente venha a ser instaurado caso apresentado fatos que denotem ou indiquem a existência de ato de improbidade
administrativa.
Traçadas essas premissas, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se, por telefone, o interessado, facultando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de recurso, conforme prevê o art. 4º, § 1º, da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 5 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 236/2018
SIMP 000518-310/2018
Objeto: SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o encaminhamento pela Coordenadora do CACOP, em 16/07/2010, de Of. 006/2009 da
Associação de Defesa, Preservação e Conservação do Meio Ambiente e Promoção da Cidadania relatando supostos atos de improbidade
administrativa praticada pelo Presidente da Câmara Municipal de São João do Arraial, à época (fls. 02/04).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Há um hiato no presente procedimento quanto a sua conclusão, sendo a última movimentação datada de 2010. Portanto, existe uma lacuna de
mais de 08 (oito) anos sem qualquer movimentação.
Em razão disto, entendemos prudente o arquivamento da presente Notícia de Fato, por se presumir que a situação ora descrita já se encontra
solucionada, pelo extenso lapso temporal sem informações.
Ademais, o requerimento traz uma denúncia genérica, sem apresentação mínimo de provas para que, ainda que indiciariamente, venha se
deflagrar qualquer procedimento investigativo.
Registre-se que o Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública.
Necessário, portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do
cidadão em ter a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
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certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Diante de tais argumentos, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 5 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 234/2018
SIMP 000520-310/2018
Objeto: SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REPRESENTANTE: PEDRO DANIEL RIBEIRO
ADVOGADO: ARÃO MARTINS DO REGO LOBÃO - OAB-PI Nº 2116
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de representação do Sr. PEDRO DANIEL RIBEIRO, ex-gestor do Município de
Campo Alegre do Fidalgo contra ISRAEL ODÍLIO DA MATA, atribuindo supostos atos de improbidade administrativa por conta de restrições no
Cadastro Único de Convênios - CAUC, no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAF e Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN (fls. 02/16).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Há um hiato no presente procedimento quanto a sua conclusão, sendo a última movimentação datada de 2014. Portanto, existe uma lacuna de
mais de 04 (quatro) anos sem qualquer movimentação.
Ademais, o requerimento traz uma denúncia genérica, sem apresentação mínimo de provas para que, ainda que indiciariamente, venha se
deflagrar qualquer procedimento investigativo.
Registre-se que o Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública.
Necessário, portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do
cidadão em ter a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Diante de tais argumentos, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Havendo Advogado constituído, notifique-se o representante por meio de publicação desta decisão no Diário Oficial do Ministério Público DOEMPI, para, querendo, oferecer recurso conforme faculta o § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 5 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVILNº 04/2018
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS
PORTARIANº 82/2018
INQUÉRITOCIVILPÚBLICO
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO 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 a instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil - nº 04/2018 - em que se busca apurar suposto descumprimento
nos repasses financeiros ao Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros;
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no § 6º, art. 2º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade de tramitação do procedimento para apuração do suposto ilícito.
DETERMINO:
01 - A conversão do presente Procedimento Preparatório, na forma do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, em Inquérito Civil Público para investigar, apurar suposto descumprimento nos repasses financeiros
ao Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, com sua publicação em Diário Oficial;
02 - Proceda-se à comunicação da CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério
Público e ao Centro de Apoio Operacional à Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
03 - Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil
Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
04 - A realização das seguintes diligências:
I) Proceda-se com a renumeração deste procedimento;
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II) Cumpra-se o despacho correicional proferido nos presentes autos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 5 de dezembro de 2018.
JorgeLuizdaCostaPessoa
Promotor de Justiça

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI4609
PORTARIA Nº 06/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000512-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face do idoso Bento Joaquim Dantas.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 01/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do Sr. Bento Joaquim Dantas. Empós, notifique-se o referido senhor para comparecer a
esta Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 07/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000692-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Elvira da
Conceição.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de JustiçaPORTARIA Nº 08/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000691-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Raimundo
Agapito de Carvalho;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de JustiçaPORTARIA Nº 09/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
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- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000669-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Francisco José
de Carvalho.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 04/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 10/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000668-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Amélia
de Carvalho.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 05/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 11/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000824-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maura
Miguelina de Sousa Marcos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 06/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 12/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000495-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Rosa de
Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 13/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000496-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Chagas Maria
Dantas
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2018, determinando as seguintes diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 14/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001122-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 09/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 76/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 15/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000306-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 10/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 88/2018.
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Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 16/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000887-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 81/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 17/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000887-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 81/2018.
Picos, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 18/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000290-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 13/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 68/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 19/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
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constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000511-212/2018 que tem como objeto apurar possível ato de improbidade administrativa cometida pelo Sr.
Cleyton Santos Pereira de Sousa.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 04/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Município de Fronteiras-PI para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe qual o tipo de vínculo que o Sr. Cleyton Santos Pereira de
Sousa mantém com o município, bem como, que encaminhe a esta Promotoria ato de posse, nomeação ou contrato, folhas de frequência e
respectiva carga horária do servidor.
Proceda-se busca no ThemisWeb pelo endereço do Sr. Cleyton Santos Pereira de Sousa. Empós, notifique-o para que, no prazo 10 (dez), preste
informações a esta Promotoria no que se refere a certidão de fl. 02, em especial ao que se refere: "ele colocou outra pessoa, de nome Rute, para
efetuar suas atividades como agente de endemias".
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 20/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000402-212/2018 oriunda do Ofício PGJ n. 490/2018.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 05/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Município de São Julião para que, no prazo de 20 (dias), informe a esta Promotoria se deseja firmar TAC, nos termos dos itens "a" e
"b" do verso da fl. 05.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 21/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 06/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000459-212/2018 em que é relatado possível negativa no fornecimento de ambulância no Hospital Municipal
de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 06/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Luisa Dalila Bezerra Pastor, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente manifestação pro escrito acerca do Ofício de
fl. 06.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 22/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000844-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 14/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço dos(as) idosos(as). Empós, notifique-se os(as) referidos(as) senhores(as) para
comparecerem a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 23/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 07/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato000313-212/2018 que tem por objeto averiguar o fornecimento de energia e água a Vila Esperança, bairro
acampamento, em Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 07/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 24/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 08/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato000125-212/2017 que tem por objeto apreciar o processo administrativo que poderá culminar na perda do
mandato do vereador Paulo Lucemberg de Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 08/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Câmara Municipal de Fronteiras, no prazo de 10 (dez) dias, no que se refere as medidas adotadas para perda do
mandato do vereador Paulo Lucemberg de Alencar.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 25/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001177-212/2018, que tem por objeto apreciar possível negativa no fornecimento de transporte a Sra. Creusa Maria
Alves de Morais.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 15/2018, determinando as seguintes diligências:
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Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se o despacho de fl. 12 verso.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 26/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000486-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto C. R.
Comércio e Petróleo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 09/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 27/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 10/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000485-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto N. S. de
Fátima Ltda.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 10/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 28/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000487-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto J. T. DE
Lima Combustíveis.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 29/2018
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000592-212/2018, que tem por objeto acompanhar o Conselho Tutelar de Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 16/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Município, no prazo de 10 (dez) dias, no que se refere as informações de fl. 02.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 30/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000592-212/2018, que tem por objeto acompanhar e orientar família.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 17/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se as partes para comparecerem em audiência na data de ____/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 31/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 182018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000716-212/2018, que tem por objeto acompanhar de possível violência contra a criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 18/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório ao Conselho Tutelar acerca do presente caso, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 32/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000706-212/2018, que tem por objeto acompanhar a Sra. Iracema Maria Ribeiro e sua filha Mariela Maria Ribeiro.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 19/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se as partes para que compareçam em audiência na data de ____/____/____.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 33/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 20/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000712-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de adolescente.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 20/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório ao Conselho Tutelar do Município, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do presente caso.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 34/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000679-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de idoso.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 21/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se a Secretaria Municipal de Saúde de Fronteiras visita de equipe multidisciplinar ao Sr. Manoel Bráulio de Sousa, no prazo de 10 (dez)
dias. Encaminhando relatório a esta Promotoria no mesmo prazo. Ademais, notifique-se a Sra. Antônia Beatriz para audiência nesta Promotoria
de Justiça na data de ___/___/;___, às _____h.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 35/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000689-212/2018, que tem por objeto acompanhamento do idoso Francisco Bezerra dos Santos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório circunstânciado ao CRAS, no prazo de 10 (dez) dias.
Notifique-se a Sra. Maria dos Remédios Bezerra dos Santos para comparecer a esta Promotoria de Justiça na data de ___/___/___, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 36/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
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CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000687-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 23/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório circunstânciado atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 36/2018 - B
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 22/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000602-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o INQUERITO
CIVIL PUBLICO nº 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do registros de Sra. Antonia Maria de Sousa
Silva (701.763.533-72) como empregada do Município de Fronteiras junto ao órgão, bem como dos recolhimentos previdenciários feitos pelo dito
ente público em favor daquela.
Oficie-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do recolhimento de
FGTS pelo Município de Fronteiras-PI, em favor de Antonia Maria de Sousa Silva (701.763.533-72).
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 37/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000555-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento da emissão de 2ª via de Identidade no
Município de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 24/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações, no prazo de 20 (dias) a Secretária de Seguranção Pública do Estado no que se refere ao teor do termo de declaração de
fl. 02.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 38/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 25/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000670-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento do cumprimento das Diretrizes Nacioanais de
Saneamento Básico, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo
pluviais urbanos, em virtude da Lei n. 11.445/2007.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 25/2018, determinando as seguintes diligências:
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Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os ofícios n. 66 à 68/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 39/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 12/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n.000638-212/2017 que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em procedimento licitatório da
Prefeitura de Fronteiras-PI
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 12/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 40/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 13/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n.000491212/2017 que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades na aplicação do FUNDEB e
possíveis contratações irregulares.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 13/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a reclamante (fl. 10), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente maiores esclarecimentos acerca de sua representação,
quais seja: quais as irregularidades na aplicação do FUNDEB, nome dos professores pago com recursos FUNDEB e que exercem suas
atividades em outro Estado e que Estado é esse, se a deficiência estrutural narrada atinge todas as escolas do Município ou apenas a escola
mencionada e, por fim, em que fatos consiste a discriminação na avaliação de desempenho e lotação de professores por questões políticas.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 41/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000681-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 26/2018, determinando as seguintes diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
2) Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
3) Solicite-se informações, no prazo de 20 (dias), a Delegacia no que tange à instauração de inquérito policial para apurar o presente caso, em
sendo negativo, requisite-se a instauração.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 42/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 27/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000802-212/2018, que tem por objeto acompanhamento familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 27/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se as determinações de fl. 13.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 43/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000717-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação temporária da adolescente M. E. S.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 28/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se às partes para comparecerem em audiência na data de ___/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 44/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 14/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000488-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto João
Rodrigues Neto, no Município de São Julião.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 14/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de São Julião, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 45/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000894-212/2018, que tem por objeto apurar crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 73/2018, de fl. 11, alertando das consequências legais do descumprimento das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 46/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 30/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000825-212/2018, que tem por objeto a colocação de menor em família substituta;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Polícioa Civil desta urbe para, no prazo de 10 (dez) dias, informar acerca da instauração de Inquérito Policial
com fins de apurar crime de estupro de vulnerável praticado contra a menor Luana dos Santos Martins Adriano;
Expeça-se memorando à 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos, com cópia das fls. 16/17, a fim de que tome as providências que entender
necessárias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 47/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 15/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 05/2013 - 000489-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto
Silva e Lima Combustíveis Ltda., no Município de São Julião;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 15/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de São Julião, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 48/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 16/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 02/2012 -000484-212/2017 que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Alegrete-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 16/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o ofício de fls. 34/35.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça
PORTARIA N. 49/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 17/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000688-212/2018, que tem por objeto averiguar possível desvio de finalidade de ambulância do Hospital Regional
Norberto Ângelo Pereira e negativa de ambulância a paciente.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 17/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Hospital Regional Norberto Ângelo Pereira, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 50/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000677-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 31/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria de Araújo de Sousa para comparecer nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 51/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000745-212/2018, que tem por objeto apurar ato infracional análogo a desacato praticado pelo menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 32/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Fronteiras-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça acerca da instauração de
Auto de Investigação de Ato Infracional análogo a desacato, em face do menor Acelino Junior Gomes
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 52/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000643-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
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RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 33/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Jussara da Silva Dias para comparecer nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min;
Oficie-se o Conselho Tutelar de Alegrete-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça acerca de familiares da
senhora Jussara da Silva Dias que residam na cidade e possam atuar como família substituta dos menores filhos desta senhora.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 53/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000795-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de ato análogo a furto praticado pelo menor João Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 34/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria de Araújo Sousa para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a
fim de que sejam discutidos os cuidados com o menor João Paulo.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 54/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000685-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação temporária de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 35/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 55/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 36/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000591-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 36/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 102/2017, advertindo-se das consequências legais do não atendimento às requisições ministeriais
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 56/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 37/2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000711-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 37/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 57/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 38/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000286-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 38/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 86/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 58/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000784-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 39/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Adalgisa Izabel Ramos para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a
fim de que sejam discutidos os cuidados com o menor Isaac Manoel.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 59/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000751-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 40/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria Tânia da SIlva para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a fim
de que sejam discutidos os cuidados com o menor Isaac Manoel.
Oficie-se o Conselho Tutelar de Alegrete-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço do senhor Olegário Frutuoso de Araújo, genitor
dos menores ora assistidos.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 60/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000115-212/2018, que tem por objeto acompanhar requerimento de medicamento junto ao Hospital Municipal
Norberto Ângelo;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 41/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 19/2018, de fl. 10, alertando das consequências legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Notifique-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Promotoria de Justiça a fim de que informe acerca da dispensação
do medicamento prescrito à sua genitora.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 61/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 42/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000284-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de negativa de transporte a PCD;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 42/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Memorando n. 19/2018, de fl. 13, alertando da urgência das informações.
Notifique-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Promotoria de Justiça a fim de que informe acerca da
disponibilização do transporte outrora denunciado.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 62/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000284-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de PCD;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 43/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 113/2018, de fl. 13, alertando das consequências legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 63/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000147-212/2017, que tem por objeto acompanhamento de pessoa com deficiência.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 44/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Encaminhe-se cópia a Secretaria de Assistência Social do Município de Fronteiras para que adote as providências cabíveis ao presente caso,
informando a esta Promotoria no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 64/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 45/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001126-212/2017, que tem por objeto apreciar possível delito em face de pessoa idosa.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 45/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se a abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 65/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 46/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000 680-212/2018 que tem por objeto acompanhamento de menores.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 46/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Promovo o arquivamento parcial do feito quando ao menor A. M. B. S. C, visto que trata-se de caso de pensão alimentícia, demanda que deve
ser encaminhada a Defensoria Pública do Município.
Requisite-se relatório ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 66/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 47/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000554-212/2018 que tem por objeto promover a integração do Município de Fronteiras-PI ao Sistema Nacional de
Trânsito.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 47/2018, determinando as seguintes diligências:
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Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se as diligências de fl. 02.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 67/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 18/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000312-212/2018, que tem por objeto averiguar possível acúmulo ilegal de cargos pelo Sr. Jonas Bezerra de Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 18/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se manifestação do Sr. Jonas, no prazo de 10 (dez) dias, visto que em consulta realizada no TCE foram constatados pagamentos no
ano de 2017 fruto da acumulação indevida de cargos, encaminhe-se cópia do feito em anexo.
Aguarde-se a resposta das solicitações fls. 78/80, após, concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 68/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000910-212/2017, que tem por objeto apurar possível cometimento de abuso sexual em criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 48/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se a abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 69/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000595-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 49/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do registros de Sra. Maria do Socorro
Sinobilino Quadros (CPF n. 016.008.833-03) como empregada do Município de Fronteiras junto ao órgão, bem como dos recolhimentos
previdenciários feitos pelo dito ente público em favor daquela.
Oficie-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do recolhimento de
FGTS pelo Município de Fronteiras-PI, em favor de Maria do Socorro Sinobilino Quadros (CPF n. 016.008.833-03).
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 70/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000164-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento de transporte escolar a alunos da localidade
São Gonçalo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 50/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Educação de Fronteiras-PI, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao fornecimento de transporte aos alunos
da referida localidade, bem como informações acerca do fechamento da escola da localidade São Gonçalo.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 71/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 19/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000292-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis atos de improbidade administrativa cometido pelo Prefeito
do Município de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 19/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se manifestação do Sr. Prefeito do Município de Fronteiras-PI, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 72/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000795-212/2017, que tem por objeto apreciar possível adoção irregular de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 51/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 73/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 52/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001121-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
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Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 52/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se os municípios que compõem o termo de atuação desta Promotoria para, no prazo de 10 (dez) dias:
informarem o resultado da última avaliação do IDEB;
o plano de atuação municipal com vistas a dar cumprimento as metas do PNE.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 74/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 53/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000556-212/2018, que tem por objeto apreciar possível pertubação de sossego causada por adolescentes em quadra
esportiva.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 53/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações ao Sr. Prefeito, no prazo de 10 (dez) dias, quanto as informações encontradas no termo de declaração de fls. 02/03.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 75/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000892-212/2018, que tem por objeto acompanhamento da idosa Carmina Gomes da Silva Ribeiro.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 54/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a idosa e seus filhos para comparecerem em audiência extrajudicial na data de ___/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 76/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000162-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 59/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos acerca do cumprimento do Termo
de Obrigações constante no Relatório de Inspeção Sanitária n. 566/2017, realizado pela DIVISA, em setembro de 2017, na dita instituição.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
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KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 77/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000714-212/2018, que tem por objeto acompanhamento da idosa Antônia da Silva Moura.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 55/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se, no prazo de 10 (dez) dias, relatório ao CRAS e a Secretaria de Assistência Social do Município de São Julião.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 78/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000827-212/2017 que tem por objeto apurar denuncia de ausência de transporte escolar no município de FronteirasPI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 78/2018, alertando das consequ~encias legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 79/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 57/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001176-212/2017, que tem por objeto acompanhamento de pessoa com deficiência.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 127/2017.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 80/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 58/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000678-212/2018 que tem por objeto apurar denuncia de ausência de transporte escolar no município de FronteirasPI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
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RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Conselho Tutelar desta urbe para, no prazo de 10 (dez) dias, enviar relatório pormenorizado acerca das atuais consições da menor
Nina Carolina de Lima Alencar..
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 81/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 20/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000817-212/2018, que tem por objeto averiguar possível acumulação indevida de cargos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 20/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, apoio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 82/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 60/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000495-212/2017, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento de transporte escolar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 60/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 64/2017
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 83/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000771-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 61/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Expeça-se Recomendação ao Conselho Tutelar de Fronteiras-PI.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 84/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000193-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de violação de direito individual indisponível de pessoa idosa;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 85/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 21/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000806-212/2017, que tem por objeto averiguar possível prática de nepostimo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 21/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, apoio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 86/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000600-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de requisição de instauração de IP para apuração de ilícitos
do Sr. Plínio Nelson de Sousa Júnior.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Encaminhe-se cópia de todo o procedimento a Delegada Regional, conforme requerido à fl. 27.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 87/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000132-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de fornecimento de medicamentos no Hospital Estadual
Norberto Angelo Pereira.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
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exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Hospital Estadual Norberto Angelo Pereira, acerca dos fatos no termo de declarações, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 88/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 23/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000252-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em concurso público realizado em
Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 74/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 90/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 25/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000293-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveL ocorrência de dano ao erário.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 25/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os Ofícios n. 91, 92 e 93/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 91/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 26/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000288-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades apontadas pelo TCE.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 26/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os Ofícios n. 94 e 95/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 92/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 27/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
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CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001052-212/2017, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades apontadas pelo TCE.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 27/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 53/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 93/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000759-212/2017 que tem por objeto apurar denúncia de negativa de atendimento no Hospital Municipal de
Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 64/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se o noticiante Manoel Alex da Silva para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar maiores esclarecimentos nesta Promotoria de Justiça.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 95/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 28/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000253-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades na aprovação de candidatos no concurso
público de Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 28/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 54/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 96/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 66/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000762-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 66/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 97/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 29/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001199-212/2017, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em prestação de contas.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, auxílio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 98/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000707-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 67/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 99/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000704-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 68/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 100/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
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CONSIDERANDO a NF nº 000703-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 69/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 101/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 30/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000494-212/2018, que tem por objeto averiguar possível prática de nepotismo no Município de Alegrete-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 30/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 99/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 102/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000763-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades pelo relatório CGU.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 70/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o ofício de fl. 272.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 103/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 31/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001003-212/2016, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em certame realizado na cidade de São
Julião.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 31/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solcite-se apoio ao CACOP,.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
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PORTARIA Nº 104/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 71/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000710-212/2017 que tem por objeto apurar denúncia de preterição em certame público;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 71/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a SEDUC-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos acerca do que ora é denunciado. Para tanto, extraia-se cópia das
fls. 02/08, encaminhando-a juntamente ao expediente.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 105/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 72/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000793-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de crime de tortura;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 72/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Fronteiras-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a escala de servidores do dia 12/06/2018.
Com mesmos fim e prazo, oficie-se o Batalhão de Polícia Militar desta urbe.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 106/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 73/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade acompanhamento de possível ocorrência de delitos em face de idosos através de empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 73/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 107/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 74/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 108/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000226-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de violência institucional contra a pessoa idosa no Hospital
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 75/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 109/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 76/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000839-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de ausência de regulação cirúrgica junto ao Hospital Getúlio
Vargas;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 75/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 110/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 77/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000794-212/2018 que tem por objeto apurar ilícito praticado em relação comercial;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 77/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 111/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
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objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000594-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de negativa de atendimento à pessoa idosa;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 78/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça

4.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI4610
PORTARIA Nº 06/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000512-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face do idoso Bento Joaquim Dantas.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 01/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do Sr. Bento Joaquim Dantas. Empós, notifique-se o referido senhor para comparecer a
esta Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 07/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000692-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Elvira da
Conceição.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de JustiçaPORTARIA Nº 08/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000691-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Raimundo
Agapito de Carvalho;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
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Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de JustiçaPORTARIA Nº 09/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000669-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Francisco José
de Carvalho.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 04/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 10/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000668-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Amélia
de Carvalho.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 05/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 11/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000824-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maura
Miguelina de Sousa Marcos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 06/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras/PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 12/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
Página 53

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 306 Disponibilização: Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 Publicação: Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000495-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face da idosa Maria Rosa de
Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 13/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000496-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face do idoso Chagas Maria
Dantas
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2018, determinando as seguintes diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 14/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001122-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 09/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 76/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 15/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000306-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 10/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 88/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 16/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000887-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 81/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 17/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000887-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 81/2018.
Picos, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 18/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000290-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 13/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço do(a) idoso(a). Empós, notifique-se o(a) referido(a) senhor(a) para comparecer a esta
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Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Solicite-se informações ao Delegado Regional, no que se refere a abertura de Inquérito Policial requisitado pelo Ofício n. 68/2018.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 19/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000511-212/2018 que tem como objeto apurar possível ato de improbidade administrativa cometida pelo Sr.
Cleyton Santos Pereira de Sousa.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 04/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Município de Fronteiras-PI para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe qual o tipo de vínculo que o Sr. Cleyton Santos Pereira de
Sousa mantém com o município, bem como, que encaminhe a esta Promotoria ato de posse, nomeação ou contrato, folhas de frequência e
respectiva carga horária do servidor.
Proceda-se busca no ThemisWeb pelo endereço do Sr. Cleyton Santos Pereira de Sousa. Empós, notifique-o para que, no prazo 10 (dez), preste
informações a esta Promotoria no que se refere a certidão de fl. 02, em especial ao que se refere: "ele colocou outra pessoa, de nome Rute, para
efetuar suas atividades como agente de endemias".
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 20/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000402-212/2018 oriunda do Ofício PGJ n. 490/2018.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 05/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Município de São Julião para que, no prazo de 20 (dias), informe a esta Promotoria se deseja firmar TAC, nos termos dos itens "a" e
"b" do verso da fl. 05.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 21/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 06/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato 000459-212/2018 em que é relatado possível negativa no fornecimento de ambulância no Hospital Municipal
de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 06/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Luisa Dalila Bezerra Pastor, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente manifestação pro escrito acerca do Ofício de
fl. 06.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
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KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 22/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000844-212/2018, que tem por objeto apreciar possível ocorrência de delito em face em face de idosos através de
empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 14/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Realize-se busca no sistema Themisweb do endereço dos(as) idosos(as). Empós, notifique-se os(as) referidos(as) senhores(as) para
comparecerem a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, para prestar informações.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 23/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 07/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato000313-212/2018 que tem por objeto averiguar o fornecimento de energia e água a Vila Esperança, bairro
acampamento, em Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 07/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 24/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 08/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato000125-212/2017 que tem por objeto apreciar o processo administrativo que poderá culminar na perda do
mandato do vereador Paulo Lucemberg de Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 08/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Câmara Municipal de Fronteiras, no prazo de 10 (dez) dias, no que se refere as medidas adotadas para perda do
mandato do vereador Paulo Lucemberg de Alencar.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 25/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001177-212/2018, que tem por objeto apreciar possível negativa no fornecimento de transporte a Sra. Creusa Maria
Alves de Morais.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 15/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se o despacho de fl. 12 verso.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 26/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000486-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto C. R.
Comércio e Petróleo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 09/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 27/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 10/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000485-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto N. S. de
Fátima Ltda.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 10/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 28/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000487-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto J. T. DE
Lima Combustíveis.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 11/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
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Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de Fronteiras, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 29/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000592-212/2018, que tem por objeto acompanhar o Conselho Tutelar de Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 16/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Município, no prazo de 10 (dez) dias, no que se refere as informações de fl. 02.
Fronteiras, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 30/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000592-212/2018, que tem por objeto acompanhar e orientar família.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 17/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se as partes para comparecerem em audiência na data de ____/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 31/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 182018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000716-212/2018, que tem por objeto acompanhar de possível violência contra a criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 18/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório ao Conselho Tutelar acerca do presente caso, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 32/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
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objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000706-212/2018, que tem por objeto acompanhar a Sra. Iracema Maria Ribeiro e sua filha Mariela Maria Ribeiro.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 19/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se as partes para que compareçam em audiência na data de ____/____/____.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 33/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 20/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000712-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de adolescente.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 20/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório ao Conselho Tutelar do Município, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do presente caso.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 34/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000679-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de idoso.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 21/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se a Secretaria Municipal de Saúde de Fronteiras visita de equipe multidisciplinar ao Sr. Manoel Bráulio de Sousa, no prazo de 10 (dez)
dias. Encaminhando relatório a esta Promotoria no mesmo prazo. Ademais, notifique-se a Sra. Antônia Beatriz para audiência nesta Promotoria
de Justiça na data de ___/___/;___, às _____h.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 35/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000689-212/2018, que tem por objeto acompanhamento do idoso Francisco Bezerra dos Santos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório circunstânciado ao CRAS, no prazo de 10 (dez) dias.
Notifique-se a Sra. Maria dos Remédios Bezerra dos Santos para comparecer a esta Promotoria de Justiça na data de ___/___/___, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 36/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000687-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 23/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório circunstânciado atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 36/2018 - B
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 22/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000602-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o INQUERITO
CIVIL PUBLICO nº 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do registros de Sra. Antonia Maria de Sousa
Silva (701.763.533-72) como empregada do Município de Fronteiras junto ao órgão, bem como dos recolhimentos previdenciários feitos pelo dito
ente público em favor daquela.
Oficie-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do recolhimento de
FGTS pelo Município de Fronteiras-PI, em favor de Antonia Maria de Sousa Silva (701.763.533-72).
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 37/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000555-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento da emissão de 2ª via de Identidade no
Município de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 24/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações, no prazo de 20 (dias) a Secretária de Seguranção Pública do Estado no que se refere ao teor do termo de declaração de
fl. 02.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 38/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 25/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
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CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000670-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento do cumprimento das Diretrizes Nacioanais de
Saneamento Básico, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo
pluviais urbanos, em virtude da Lei n. 11.445/2007.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 25/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os ofícios n. 66 à 68/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 39/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 12/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n.000638-212/2017 que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em procedimento licitatório da
Prefeitura de Fronteiras-PI
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 12/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 40/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 13/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n.000491212/2017 que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades na aplicação do FUNDEB e
possíveis contratações irregulares.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 13/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a reclamante (fl. 10), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente maiores esclarecimentos acerca de sua representação,
quais seja: quais as irregularidades na aplicação do FUNDEB, nome dos professores pago com recursos FUNDEB e que exercem suas
atividades em outro Estado e que Estado é esse, se a deficiência estrutural narrada atinge todas as escolas do Município ou apenas a escola
mencionada e, por fim, em que fatos consiste a discriminação na avaliação de desempenho e lotação de professores por questões políticas.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 41/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000681-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 26/2018, determinando as seguintes diligências:
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1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
2) Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
3) Solicite-se informações, no prazo de 20 (dias), a Delegacia no que tange à instauração de inquérito policial para apurar o presente caso, em
sendo negativo, requisite-se a instauração.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 42/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 27/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000802-212/2018, que tem por objeto acompanhamento familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 27/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se as determinações de fl. 13.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 43/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000717-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação temporária da adolescente M. E. S.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 28/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se às partes para comparecerem em audiência na data de ___/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 44/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 14/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n.000488-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto João
Rodrigues Neto, no Município de São Julião.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 14/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de São Julião, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 29 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 45/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
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- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000894-212/2018, que tem por objeto apurar crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 73/2018, de fl. 11, alertando das consequências legais do descumprimento das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 46/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 30/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000825-212/2018, que tem por objeto a colocação de menor em família substituta;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Polícioa Civil desta urbe para, no prazo de 10 (dez) dias, informar acerca da instauração de Inquérito Policial
com fins de apurar crime de estupro de vulnerável praticado contra a menor Luana dos Santos Martins Adriano;
Expeça-se memorando à 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos, com cópia das fls. 16/17, a fim de que tome as providências que entender
necessárias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 47/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 15/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 05/2013 - 000489-212/2017 que tem por objeto apreciar o licenciamento ambiental do Posto
Silva e Lima Combustíveis Ltda., no Município de São Julião;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 15/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Meio Ambiente de São Julião, quanto ao licenciamento do referido posto.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 48/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 16/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 02/2012 -000484-212/2017 que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Alegrete-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
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CIVIL n. 16/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o ofício de fls. 34/35.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 49/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 17/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000688-212/2018, que tem por objeto averiguar possível desvio de finalidade de ambulância do Hospital Regional
Norberto Ângelo Pereira e negativa de ambulância a paciente.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 17/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Hospital Regional Norberto Ângelo Pereira, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 50/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000677-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 31/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria de Araújo de Sousa para comparecer nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 51/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000745-212/2018, que tem por objeto apurar ato infracional análogo a desacato praticado pelo menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 32/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Fronteiras-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça acerca da instauração de
Auto de Investigação de Ato Infracional análogo a desacato, em face do menor Acelino Junior Gomes
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 52/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
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constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000643-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 33/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Jussara da Silva Dias para comparecer nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min;
Oficie-se o Conselho Tutelar de Alegrete-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça acerca de familiares da
senhora Jussara da Silva Dias que residam na cidade e possam atuar como família substituta dos menores filhos desta senhora.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 53/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000795-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de ato análogo a furto praticado pelo menor João Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 34/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria de Araújo Sousa para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a
fim de que sejam discutidos os cuidados com o menor João Paulo.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 54/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000685-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação temporária de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 35/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 55/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 36/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000591-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 36/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
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exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 102/2017, advertindo-se das consequências legais do não atendimento às requisições ministeriais
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 56/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 37/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000711-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 37/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 57/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 38/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000286-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 38/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 86/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 58/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000784-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 39/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Adalgisa Izabel Ramos para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a
fim de que sejam discutidos os cuidados com o menor Isaac Manoel.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 59/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
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objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000751-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de menor;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 40/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a senhora Maria Tânia da SIlva para comparecer em audiência nesta Promotoria de Justiça, no dia ___/___/___, às __h__min, a fim
de que sejam discutidos os cuidados com o menor Isaac Manoel.
Oficie-se o Conselho Tutelar de Alegrete-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço do senhor Olegário Frutuoso de Araújo, genitor
dos menores ora assistidos.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 60/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000115-212/2018, que tem por objeto acompanhar requerimento de medicamento junto ao Hospital Municipal
Norberto Ângelo;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 41/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 19/2018, de fl. 10, alertando das consequências legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Notifique-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Promotoria de Justiça a fim de que informe acerca da dispensação
do medicamento prescrito à sua genitora.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 61/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 42/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000284-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de negativa de transporte a PCD;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 42/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Memorando n. 19/2018, de fl. 13, alertando da urgência das informações.
Notifique-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Promotoria de Justiça a fim de que informe acerca da
disponibilização do transporte outrora denunciado.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 62/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000284-212/2018, que tem por objeto apurar denúncia de abandono material de PCD;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 43/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
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exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 113/2018, de fl. 13, alertando das consequências legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 63/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000147-212/2017, que tem por objeto acompanhamento de pessoa com deficiência.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 44/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Encaminhe-se cópia a Secretaria de Assistência Social do Município de Fronteiras para que adote as providências cabíveis ao presente caso,
informando a esta Promotoria no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 64/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 45/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001126-212/2017, que tem por objeto apreciar possível delito em face de pessoa idosa.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 45/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se a abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 65/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 46/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000 680-212/2018 que tem por objeto acompanhamento de menores.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 46/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Promovo o arquivamento parcial do feito quando ao menor A. M. B. S. C, visto que trata-se de caso de pensão alimentícia, demanda que deve
ser encaminhada a Defensoria Pública do Município.
Requisite-se relatório ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 66/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 47/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000554-212/2018 que tem por objeto promover a integração do Município de Fronteiras-PI ao Sistema Nacional de
Trânsito.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 47/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se as diligências de fl. 02.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 67/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 18/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000312-212/2018, que tem por objeto averiguar possível acúmulo ilegal de cargos pelo Sr. Jonas Bezerra de Alencar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 18/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se manifestação do Sr. Jonas, no prazo de 10 (dez) dias, visto que em consulta realizada no TCE foram constatados pagamentos no
ano de 2017 fruto da acumulação indevida de cargos, encaminhe-se cópia do feito em anexo.
Aguarde-se a resposta das solicitações fls. 78/80, após, concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 68/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000910-212/2017, que tem por objeto apurar possível cometimento de abuso sexual em criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 48/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se a abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 69/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000595-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 49/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do registros de Sra. Maria do Socorro
Sinobilino Quadros (CPF n. 016.008.833-03) como empregada do Município de Fronteiras junto ao órgão, bem como dos recolhimentos
previdenciários feitos pelo dito ente público em favor daquela.
Oficie-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, escrita e documental, acerca do recolhimento de
FGTS pelo Município de Fronteiras-PI, em favor de Maria do Socorro Sinobilino Quadros (CPF n. 016.008.833-03).
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 70/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000164-212/2018, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento de transporte escolar a alunos da localidade
São Gonçalo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 50/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações a Secretaria de Educação de Fronteiras-PI, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao fornecimento de transporte aos alunos
da referida localidade, bem como informações acerca do fechamento da escola da localidade São Gonçalo.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 71/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 19/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000292-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis atos de improbidade administrativa cometido pelo Prefeito
do Município de Fronteiras.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 19/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se manifestação do Sr. Prefeito do Município de Fronteiras-PI, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 72/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000795-212/2017, que tem por objeto apreciar possível adoção irregular de criança.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 51/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se abertura de Inquérito Policial.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 73/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 52/2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001121-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 52/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se os municípios que compõem o termo de atuação desta Promotoria para, no prazo de 10 (dez) dias:
informarem o resultado da última avaliação do IDEB;
o plano de atuação municipal com vistas a dar cumprimento as metas do PNE.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 74/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 53/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000556-212/2018, que tem por objeto apreciar possível pertubação de sossego causada por adolescentes em quadra
esportiva.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 53/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se informações ao Sr. Prefeito, no prazo de 10 (dez) dias, quanto as informações encontradas no termo de declaração de fls. 02/03.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 75/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000892-212/2018, que tem por objeto acompanhamento da idosa Carmina Gomes da Silva Ribeiro.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 54/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se a idosa e seus filhos para comparecerem em audiência extrajudicial na data de ___/___/____, às ___h.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 76/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000162-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 59/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos acerca do cumprimento do Termo
de Obrigações constante no Relatório de Inspeção Sanitária n. 566/2017, realizado pela DIVISA, em setembro de 2017, na dita instituição.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 77/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000714-212/2018, que tem por objeto acompanhamento da idosa Antônia da Silva Moura.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 55/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se, no prazo de 10 (dez) dias, relatório ao CRAS e a Secretaria de Assistência Social do Município de São Julião.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 78/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000827-212/2017 que tem por objeto apurar denuncia de ausência de transporte escolar no município de FronteirasPI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 78/2018, alertando das consequ~encias legais do descumprimento injustificado das requisições ministeriais.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 79/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 57/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 001176-212/2017, que tem por objeto acompanhamento de pessoa com deficiência.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 127/2017.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 80/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 58/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
Página 73

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 306 Disponibilização: Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 Publicação: Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000678-212/2018 que tem por objeto apurar denuncia de ausência de transporte escolar no município de FronteirasPI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 56/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se o Conselho Tutelar desta urbe para, no prazo de 10 (dez) dias, enviar relatório pormenorizado acerca das atuais consições da menor
Nina Carolina de Lima Alencar..
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 81/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 20/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000817-212/2018, que tem por objeto averiguar possível acumulação indevida de cargos.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 20/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, apoio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 82/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 60/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000495-212/2017, que tem por objeto fiscalização e acompanhamento de transporte escolar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 60/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 64/2017
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 83/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000771-212/2018 que tem por objeto apurara denúncia de violação dos princípios administrativos pela Administração
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 61/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
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exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Expeça-se Recomendação ao Conselho Tutelar de Fronteiras-PI.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 84/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000193-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de violação de direito individual indisponível de pessoa idosa;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 85/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 21/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000806-212/2017, que tem por objeto averiguar possível prática de nepostimo.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 21/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, apoio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 86/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000600-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de requisição de instauração de IP para apuração de ilícitos
do Sr. Plínio Nelson de Sousa Júnior.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Encaminhe-se cópia de todo o procedimento a Delegada Regional, conforme requerido à fl. 27.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 87/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
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objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000132-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de fornecimento de medicamentos no Hospital Estadual
Norberto Angelo Pereira.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 62/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Hospital Estadual Norberto Angelo Pereira, acerca dos fatos no termo de declarações, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 88/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 23/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000252-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em concurso público realizado em
Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 22/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 74/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 90/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 25/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000293-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveL ocorrência de dano ao erário.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 25/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os Ofícios n. 91, 92 e 93/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 91/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 26/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000288-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades apontadas pelo TCE.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 26/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se os Ofícios n. 94 e 95/2018.
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Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 92/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 27/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001052-212/2017, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades apontadas pelo TCE.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 27/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 53/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 93/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000759-212/2017 que tem por objeto apurar denúncia de negativa de atendimento no Hospital Municipal de
Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 64/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Notifique-se o noticiante Manoel Alex da Silva para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar maiores esclarecimentos nesta Promotoria de Justiça.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 95/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 28/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000253-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades na aprovação de candidatos no concurso
público de Fronteiras-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 28/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 54/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 96/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 66/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
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objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000762-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 66/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se informações ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 97/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 29/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001199-212/2017, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em prestação de contas.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 29/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solicite-se, via e-mail, auxílio do CACOP.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 98/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000707-212/2018, que tem por objeto acompanhamento e orientação familiar.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 67/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 99/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000704-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 68/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 100/2018
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000703-212/2018, que tem por objeto acompanhamento de matrícula escolar de menor.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 69/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Requisite-se relatório atualizado ao Conselho Tutelar, no prazo de 10 (dez) dias.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 101/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 30/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 000494-212/2018, que tem por objeto averiguar possível prática de nepotismo no Município de Alegrete-PI.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 30/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o Ofício n. 99/2018.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 102/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000763-212/2018, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades pelo relatório CGU.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 70/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Reitere-se o ofício de fl. 272.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 103/2018
INQUÉRITO CIVIL N. 31/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a NF n. 001003-212/2016, que tem por objeto averiguar possíveis irregularidades em certame realizado na cidade de São
Julião.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, instaurar o INQUÉRITO
CIVIL n. 31/2018, determinando as seguintes diligências:
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Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Solcite-se apoio ao CACOP,.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 104/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 71/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000710-212/2017 que tem por objeto apurar denúncia de preterição em certame público;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 71/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a SEDUC-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos acerca do que ora é denunciado. Para tanto, extraia-se cópia das
fls. 02/08, encaminhando-a juntamente ao expediente.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 105/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 72/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000793-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de crime de tortura;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 72/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Oficie-se a Delegacia Regional de Fronteiras-PI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a escala de servidores do dia 12/06/2018.
Com mesmos fim e prazo, oficie-se o Batalhão de Polícia Militar desta urbe.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 106/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 73/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade acompanhamento de possível ocorrência de delitos em face de idosos através de empréstimos consignados.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 73/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 107/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
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CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 74/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Volte-me o feito concluso.
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 108/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000226-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de violência institucional contra a pessoa idosa no Hospital
Municipal de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 75/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 109/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 76/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000839-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de ausência de regulação cirúrgica junto ao Hospital Getúlio
Vargas;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 75/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 110/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 77/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000794-212/2018 que tem por objeto apurar ilícito praticado em relação comercial;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 77/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça
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PORTARIA Nº 111/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Prom otor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. iII, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF nº 000594-212/2018 que tem por objeto apurar denúncia de negativa de atendimento à pessoa idosa;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12/1993 e na Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 78/2018, determinando as seguintes diligências:
Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
Cumpra-se a segunda parte do despacho inicial;
Fronteiras-PI, 30 de novembro de 2018.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI4611
PORTARIA Nº 20/2018
PROCEDIMENTO PREPRARATÓRIO Nº 10/2018/PJR-MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso das atribuições previstas no
art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III e 225 da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo
1º, da Lei 7.347/85,
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida;
CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA nº 01/90 considera prejudiciais à saúde ao sossego público as emissões sonoras que contrariem a
NBR nº 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e que os eventos com música ao vivo e som amplificado em local aberto
facilmente extrapolem os limites;
CONSIDERANDO que a realização de shows com música ao vivo e som amplificado em local aberto provocam poluição sonora e, por
conseguinte, causam riscos à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público a atribuição de propor a ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogável por igual prazo uma única vez;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que os Festejos de São Gonçalo realizar-se-ão nesta cidade no período de 1° a 10 de janeiro de 2019, ocorrendo neste
período diversas festas particulares com shows com música ao vivo e com som amplificado em local aberto provocam poluição sonora e, por
conseguinte, causam riscos à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que as apresentações musicais promoverão a poluição sonora e grande fluxo de pessoas, situação que ensejará o descarte
de considerável quantidade de resíduos sólidos e efluentes, sobrecarga no trânsito, além de riscos relacionados à segurança pública;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO de Inquérito Civil Público nº 10/2018/PJR-MPPI, para apurar os fatos descritos em todas as
suas circunstâncias, de logo adotando as medidas legais para prevenir problemas na realização dos Festejos de São Gonçalo, e para fiscalizar a
sua realização, determinando:
AUTUAÇÃO da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, a ser realizada no dia 12 de Dezembro deste ano, na sede desta Promotoria, com a presença do Prefeito
Municipal, do Secretário de Administração, do Secretário de Finanças, do Chefe do Setor de Tributos, do Agente de Tributos Odeilton
Neno da Costa, do Coordenador da Vigilância Sanitária, do Delegado de Polícia Civil de Amarante/PI, do Comandante da 2ª Cia/18º BPM
e do Pároco de Regeneração/PI, a fim de ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente-CAOMA, comunicando a instauração do presente feito,
conforme determina o Ato PGJ n. 354/2013;
PUBLICAÇÃO e REGISTRO desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
COMUNICAÇÃO ao Conselho Superior do Ministério Público acerca da instauração do presente Procedimento Preparatório para fins de
conhecimento;
NOMEIA-SE o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos, mat. n° 15.240, para secretariar este procedimento, como determina o Art.
4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Após autuação, registro, juntada de documentos, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos
para as demais providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 05 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça

4.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI4612
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PORTARIA Nº 030-11/2018
SIMP Nº 000045-066/2018
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDOqueo 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;
CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato foi instaurada para apurar possível poluição sonora envolvendo estabelecimento de bar e
restaurante;
CONSIDERANDO que o prazo desta Notícia de Fato encontra-se vencido e que se faz necessário a colheita de mais elementos para instruir o
feito;
RESOLVE:
Converter a presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo (SIMP N°000045-066/2018), tendo em mira a colheita de mais elementos
de veracidade a fim de verificar o cumprimento das leis referentes a poluição sonora no âmbito do município de Ilha Grande-PI, pelo que,
determina-se, desde logo, o seguinte:
a) registre-se e autue-se a presente Portaria, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no DOEMP;
b) nomeia-se para fins de secretariamento do presente Procedimento Administrativo, Douglas Rodrigues da Silva, servidor do MP/PI; e,
Cumpra-se, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Diligências no prazo de Lei.
Parnaíba (PI), 05 de Dezembro de 2018
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça

4.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI4613
DESPACHO
SIMP nº 0000565-225/2018
Cuida-se de Notícia de Fato Criminal instaurada para apurar a prática do crime de crimes cometidos pela Administração Pública do Piauí, por
inexistência de licitação para contratação de serviços de mecânica de carros usados nos respectivos órgãos públicos.
Os fatos estão explicados no relato de fl. 08 e 09 de autoria da Associação das Oficinas Credenciadas Ticket Car.
A NF foi protocolada, no MPPI, em 2016, conforme fl. 02 e ficou paralisada até agora, em razão de problemas na distribuição de documentos no
Núcleo Criminal do dito órgão.
Vieram os autos para análise desta 4ª PJ em novembro de 2018, conforme encaminhamento anexo.
É o relatório sucinto.
Atualmente, no âmbito do Ministério Público, disciplinando a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo,
existe a RESOLUÇÃO do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, de Nº 174, de 4 de julho de 2017.
Por tal norma, deverá ser promovido o arquivamento da notícia de fato se o caso se enquadrar nas seguintes hipóteses:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Publico;
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
III - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
IV - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la;
V - for incompreensível.(grifamos)
Observa-se que consta da fl. 07 que já houve encaminha de oficio à autoridade policial requisitando a abertura de inquérito policial para investigar
os fatos narrados.
Assim, promove-se o arquivamento da presente NF, com base na legislação acima mencionada.
Atendendo ao comando dos demais dispositivos da Resolução citada, dê-se conhecimento, ao noticiante, do teor da presente decisão se, com
ele, houver meios de contato.
Se houver recurso e este for apresentado no prazo legal, que o mesmo seja preparado e encaminhado ao Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Não havendo recurso, arquive-se, eletrônica e fisicamente, a presente notícia, com os devidos registros, deixando a
documentação à disposição dos órgãos correcionais.
Teresina, 04 de dezembro de 2018
Luzijones Felipe de Carvalho Façanha
Promotora de Justiça

4.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI4614
PORTARIA N. 65/2018.
Procedimento Administrativo nº 64/2018.
Protocolo SIMP nº 000840-090/2018.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n. 000840-090/2018, pela qual se aponta possível erro médico durante atendimento à paciente gestante
Claudiana Cruz Lima no Hospital Regional Justino Luz;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências ulteriores, com fito de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1993 e na Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o ,
determinando as seguintes diligências:
1) registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) encaminhe-se cópia desta ao CAODS - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde;
3) expeça-se Carta Precatória ao Núcleo de Promotorias de Valença do Piauí, a fim de que seja realizada a oitiva da requerente, Claudiana Cruz
Lima, acerca de possível erro médico quando do atendimento desta no Hospital Regional Justino Luz, em Picos-PI, do qual decorreu o o
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falecimento de dois nascituros;
4) afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se.
Após, volte-me o feito concluso.
Picos, 22 de novembro de 2018.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça

4.9. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA4615
PORTARIA Nº 20/2018
CONVERSÃO PP/SIMP 000606-019/2016- EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ICP N. 12/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante adiante assinada, titular da 35ª Promotoria de Justiça - Núcleo da
Fazenda Pública - da comarca de Teresina/PI, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório 000606-019/2016- MAIO encontra-se com prazo de tramitação expirado, tendo inicialmente
procurado investigar possível irregularidade na alocação de pessoal no âmbito do Hospital Infantil Lucídio Portela;
CONSIDERANDO que em decorrência da apuração do Procedimento Preparatório 000606-019/2016, durante o ano de 2016, verificou-se a
expedição de ofício à Direção do Hospital Infantil Lucídio Portela - HILP, solicitando informações quanto ao caso em comento, em conformidade
com o art. 6º, §2º da Resolução CNMP nº 23/2007, porém não foi encaminhada manifestação à referida solicitação;
CONSIDERANDO que na 12ª Promotoria de Justiça tramitava Inquérito Civil nº 03/2016, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades
consistentes na gestão de recursos humanos e estrutura de funcionamento do Hospital Infantil Lucídio Portela, de modo que se faz necessária a
obtenção de informações quanto ao andamento ou possível conclusão do citado procedimento;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências para a conclusão da investigação;
CONSIDERANDO que os fatos acima guardam relação com o objeto inicial da PP 000606-019/2016-MAIO; RESOLVE DETERMINAR:
1- A conversão do Procedimento Preparatório nº 14/2016-MAIO(Protocolo SIMP nº 000606-019/2016) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os
respectivos registros no SIMP e autuações necessárias;
2- A instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar a atual situação da gestão dos recursos humanos do Hospital Infantil Lucídio
Portela - HILP, quanto a alocação de pessoal nos mais diversos setores do nosocômio.
3-A publicação e registro desta portaria DOMP.
4- Comunique-se ao CACOP.
5- Seja oficiada a Diretoria do Hospital Infantil Lucídio Portela, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da atual situação da alocação
de pessoal no âmbito do nosocômio, esclarecendo se há algum tipo de problema na gestão de recursos humanos deste estabelecimento, bem
como se o número de servidores é compatível com a prestação de serviços de saúde;
6- Seja expedido memorando à 12ª Promotoria de Justiça, solicitando informações acerca da eventual conclusão do Inquérito Civil nº 03/2016, o
qual tramitava naquela promotoria, instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades consistentes na gestão de recursos humanos e
estrutura de funcionamento do Hospital Infantil Lucídio Portela.
7- Após respostas aos expedientes acima mencionados, seja agendada Audiência com a presença do(a) Diretor(a) do Hospital Infantil Lucídio
Portela - HILP, para obtenção de informações atualizadas quanto situação da alocação de pessoal no âmbito do nosocômio, esclarecendo se há
algum tipo de problema na gestão de recursos humanos deste estabelecimento, bem como se o número de servidores é compatível com a
prestação de serviços de saúde;
8- Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Teresina (PI),
30 de novembro de 2018
ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS
Promotora de Justiça 35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa
PORTARIA Nº 22/2018
CONVERSÃO PP 33/2017 SIMP nº 002391-019/2017 EM INQUÉRITO CIVIL
IC Nº 14/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça ao final assinada, com supedâneo no inciso III do
artigo 33 da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, incisos II e III, e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação (n. º 12.527/2011) entrou em vigor em 16 de maio de 2012 com o propósito de
regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas no país;
CONSIDERANDO que dentre importantes inovações, a Lei de Acesso à Informação (LAI), que ampliou os mecanismos de obtenção de
informações e documentos, estabeleceu o princípio de que o acesso é a regra e o sigilo a exceção, cabendo à Administração Pública atender às
demandas de cidadãos;
CONSIDERANDO que o cidadão que precisa de atendimento em um hospital público, mas deixou de ser atendido, ou não obteve
encaminhamento efetivo de sua demanda , seja pela falta de profissionais ou outras dificuldades, pode questionar o poder público sobre essa
deficiência e, no caso, a Lei de Acesso à Informação tem impacto na qualidade do serviço prestado pelo governo;
CONSIDERANDO a notícia de fato oriunda da Ouvidoria do Ministério Público , sob n. 002391-019/2017, acerca de eventual descumprimento por
parte da SESAPI e da Administração Estadual sobre tramitação de procedimento junto ao SISREG, regulação de procedimentos diversos e,
considerando que a Lei de Acesso à Informação (n. º 12.527/2011) entrou em vigor em 16 de maio de 2012 com o propósito de regulamentar o
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas no país;
CONSIDERANDO que a eventual materialização da notícia de fato, enseja o reconhecimento de ato de improbidade administrativa descrito no
art. 11, da Lei n. 8.429/92, implicando em prejuízo ao erário e infringência aos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de coletar dados e informações referentes à questão;
R E S O L V E converter o Procedimento Investigatório nº 33/2017em inquérito civil 14/2018 para apurar a possível ocorrência de improbidade
administrativa nos fatos suscitadosbem como DETERMINAR:
1 - a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio Conselho
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público.
2 - seja oficiado à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí - SESAPI, para os fins de averiguação de cumprimento de recomendação
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administrativa.
3 - comunique-se ao CACOP.
4 - Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 29 de novembro de 2018
ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS
Promotora de Justiça
35ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública
PORTARIA Nº 26/2018
CONVERSÃO DA NF 40-JULHO (SIMP 001765-019/2018) EM PP Nº. 03/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante adiante assinada, titular da 35ª Promotoria de Justiça - Núcleo da
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - da comarca de Teresina/PI, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO queos autos da Notícia de Fato nº 40-Julho visa apurar suposto enriquecimento ilícito de ex-Procurador-Geral de Justiça e
pessoas a ele relacionadas por meio de irregularidades na folha de pagamento do Ministério Público Estadual, no período entre 2004 e 2008;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato acima mencionada é instruída pelos autos do PIC nº 04/2015-GAECO-MPPI, que traz todos os
elementos informativos comprovadores das irregularidades apuradas, devendo, por isso, ser tomada a medida judicial cabível para só fins de
ressarcimento ao erário dos valores auferidos irregularmente;
CONSIDERANDO que a Noticia de Fato n. 40-JULHO (SIMP 001765-019/2018) já teve seu prazo expirado;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP n. 23 /2007;
RESOLVE DETERMINAR:
1- Conversão da Noticia de Fato n. 40-JULHO (SIMP 001765-019/2018) em PROCEDIMENTO PREPARATORIO, com prazo para conclusão de
90 dias;
2- A publicação, registros necessários e modificação da capa de autuação;
3- Comunicação ao CACOP;
4- Seja confeccionada minuta de ACP para os fins de ressarcimento ao erário dos valores auferidos de maneira irregular pelos investigados.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018
ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS
Promotora de Justiça
35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa
PORTARIA Nº 25/2018
CONVERSÃO DA NF 17-ABRIL (SIMP 0000631-019/2018) EM PP Nº. 02/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante adiante assinada, titular da 35ª Promotoria de Justiça - Núcleo da
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - da comarca de Teresina/PI, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a demora e pendência no andamento do procedimento AA.900.1.008205/17-32, junto à CPL-SESAPI em face das
providências de adequação quanto à retirada das UG(Unidades Gestoras) quem compõem a FEPISERH, não mais administradas pela SESAPI;
CONSIDERANDO o disposto no TC/012511/2018, que versa sobre fiscalização concomitante junto à SEADPREV;
CONSIDERANDO ainda o disposto na Lei Complementar Estadual n. 28/03 e no Decreto n. 15.943/15, que a regulamenta, indicando possível
ineficiência e incapacidade técnica da SEADPREV para centralizar, a contento, todas as licitações do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as reiteradas constatações expostas nos Relatórios de Contraditório de Prestação de Contas oriundos da IV DEFAE, a
exemplo dos TCS 003114/2016, 003118/2016, 003175/2016 e 002868/2016, e suas respectivas Propostas de Encaminhamento, no sentido da
necessidade de comprovação da capacidade operacional da SEAD para suprir as demandas de licitação, em especial aquelas referentes a
compa de medicamentos e equipamentos médicos;
CONSIDERANDO a quantidade expressiva de inexigibilidade de licitação pra aquisição de serviços de manutenção e calibração de
equipamentos médicos;
CONSIDERANDO que a Noticia de Fato n. 17-ABRIL (SIMP 000631-019/2018) já teve seu prazo expirado, e que ainda existem elementos a
serem esclarecidos;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP n. 23 /2007;
RESOLVE DETERMINAR:
1- Conversão da Noticia de Fato n. 17-ABRIL (SIMP 000631-019/2018) em PROCEDIMENTO PREPARATORIO, com prazo para conclusão de
90 dias;
2- A publicação , registros necessários e modificação da capa de autuação;
3- Comunique-se ao CACOP;
4- Seja oficiada a DUAD/SESAPI para enviar a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 dias, cópia do procedimento AA.900.1.008205/17-32,
dizendo seu atual estágio de andamento;
5- Seja oficiado o Sr. Secretário de Administração do Estado do Piauí, para informar e comprovar, em 30 dias, a capacidade operacional atual da
SEAD para suprir a demanda de licitações para aquisições de medicamentos, equipamentos médicos e manutenções destes equipamentos.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 05 de dezembro de 2018
ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS
Promotora de Justiça
35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa

4.10. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI4616
PORTARIA Nº. 93/2018
SIMP 000088-029/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
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129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato 56/2018 que tem por objeto verificar a situação de vulnerabilidade psicológica suportada pela
pessoa com deficiência MARIA DE JESUS CIRO DE AMADEUS que se acha em situação de abandono pela família, fazendo-se mister o
acompanhamento do feito por este Ministério Público;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, nos termos do art. 5º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO que segundo o art. 2º da Lei Estadual nº. 6.653/2015 é dever dos órgãos e entidades do Poder Público do Estado do Piauí,
da sociedade, da comunidade e da família assegurar, com absoluta prioridade, às pessoas com deficiência, o pleno exercício dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao
trabalho, à habilitação e à reabilitação, à previdência social, à assistência social, transporte, cultura, desporto, turismo, lazer, informação e
comunicação, acessibilidade, avanços científicos e tecnológicos, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, dentre outros
decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Piauí e demais leis esparsas, que propiciem o seu
bem-estar pessoal, social e econômico;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 13.146/2015 estebelece que as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos,
individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria
Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei
civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência;
CONSIDERANDO que conforme artigos 5º e 6º da Lei nº. 7853/89 o Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas
ou individuais, em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas, podendo instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou
requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias,
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato 56/2018 e instaurar o Procedimento Administrativo nº. 65/2018 visando à continuidade da apuração dos fatos
noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça

4.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI4617
PORTARIA n. 98/2018 - 2ªPJPicos/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu presentante, que responde pela 2ª Promotoria de Picos - PI, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que para a eficácia dos direitos da criança e do adolescente impõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a política de
atendimento desses direitos se efetivará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios, nos termos do art. 86, da Lei Federal n. 8.069/90;
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º da Lei 8.069/90 a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069/90 reza que: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
CONSIDERANDO que o disposto no art. 5º da Lei 8.069/90 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais.
CONSIDERANDO, ainda, o recebimento do Relatório n. 124/2017 do Conselho Tutelar de Picos, o qual informa possível violação dos direitos das
crianças K.N.P da S; P. V. da S e P. E. da S. S, filhas dePriscilene Gomes da Silva, RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico n. 74/2018-B, para apuração de irregularidades, de modo
a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis.
Determino, outrossim, a) a autuação e registro desta portaria no livro de registros de Procedimentos Administrativos desta Promotoria de
Justiça e b) posteriormente sejam os autos respectivos conclusos para as providências cabíveis.
Autue-se. Registre-se e cumpra-se.
Picos - PI, 23 de novembro de 2018.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça, respondendo

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI4621
Notícia de Fato nº 232/2018
SIMP 000463-310/2018
Objeto: IRREGULARIDADE EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento do Ofício nº 261/2015-OMP/PI em que encaminha denúncia ofertada pelo Sr.
GUILHERME ANTÔNIO VERAS DE LIMA sobre supostas irregularidades no Concurso Público do Município de São joão do Piauí (fls. 02/24).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Há um hiato no presente procedimento quanto a sua conclusão, sendo a última movimentação datada de 2015. Portanto, existe uma lacuna de
mais de 03 (três) anos sem qualquer movimentação.
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Ademais, o requerimento traz uma denúncia em que se veicula uma irresignação de interesse individual, sobre os critérios de desempate na
classificação do concurso, devendo o denunciante, caso entenda ofendido em seus direitos, se salvaguardar perante o Poder Judiciário,
conforme preconiza a Constituição Federal, no rol de seus direitos e garantias individuais.
Desnecessária a instauração de procedimento investigativo para tanto.
Registre-se que o Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública.
Necessário, portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do
cidadão em ter a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Diante de tais argumentos, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se o interessado, por telefone (fls. 03), para, querendo, oferecer recurso conforme faculta o § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP e a Ouvidoria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 5 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 83/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de supostas irregularidades na grade curricular da escola municipal de Capitão Gervásio Oliveira
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 105/2018 (SIMP 000327-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de supostas irregularidades na grade curricular da escola municipal de Capitão Gervásio Oliveira.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 105/2018 (SIMP 000327-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) 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;
4) Oficie-se à Secretaria de Educação para conhecimento do teor do procedimento administrativo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, venha
apresentar: uma solução para o problema ou justificativas que entender necessárias.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 5 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI4625
PORTARIA Nº 38/2018
SIMP n° 66-161/2017
OBJETO: Apurar supostos obstáculos no escoamento de águas na Rua Manoel José Pontes, na cidade de Esperantina-PI, provocados pela má
conservação do calçamento e pelo aterramento irregular de área pública situada à margem de Rodovia Estadual próxima.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça desta cidade de Esperantina, no uso de suas atribuições
legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para coleta de elementos para formação de convicção no bojo dos autos do Procedimento
Preparatório n° 03/2017 se exauriu;
CONSIDERANDO que o alagamento na Rua Manoel José Pontes, nesta cidade de Esperantina-PI, compromete o meio ambiente, a mobilidade,
a saúde, a segurança e a própria dignidade das pessoas;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II);
CONSIDERANDO que houve despacho de conversão datado de 18 de janeiro de 2018, todavia o art. 4º dada Resolução n. 23/2007, estabelece
queo inquérito civil será instaurado por Portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em livro próprio e
autuada;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 2º, § 4º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, CHAMAR O FEITO A ORDEM E EDITAR A PRESENTE PORTARIA,
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RATIFICANDO A CONVERSÃO DO PPIC N° 03/2017 (SIMP Nº 66-161/2017) EM INQUÉRITO CIVIL, determinando as seguintes diligências:
01) Registre-se no sistema SIMP.
02) Autue-se as peças já existentes, numerando-as.
03) Encaminhamento da presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial, comunicação ao Conselho
Superior, ao CAOMA, bem como sua fixação no local de costume;
Cumpridas as diligências, conclusos os autos.
Consoante o disposto no art. 9º, da Resolução nº 23 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria de Justiça realizar o acompanhamento do
prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante
certidão após o seu transcurso;
O estagiário Ricardo Filipe Carvalho Mourão irá secretariar os trabalhos.
Esperantina, 03 de dezembro de 2018.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI4627
PORTARIA Nº 343/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o Requerimento da Sr.ª Silvana Maria da Silva Souza, a qual solicita providências ao Ministério Público para apurar preterição
e irregularidades em concurso público realizado pelo município de Piripiri
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 335/2018, registrado no SIMP sob o nº 493-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Requerimento da Sr.ª Silvana Maria da Silva Souza e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 344/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o Requerimento da Sr.ª ANTÔNIA LÚCIA DE CARVALHO SOUZA, a qual solicita providências ao Ministério Público para que
o município de Piripiri preste auxílio financeiro para despesas de viagem para tratamento de saúde de seu filho, MACIEL DE CARVALHO
BEZERRA, de 04 anos de idade;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 336/2018, registrado no SIMP sob o nº 494-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Requerimento da Sr.ª ANTÔNIA LÚCIA DE CARVALHO SOUZA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 345/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o Requerimento da Sr.ª ELIENE DO NASCIMENTO SOUZA ARAÚJO, a qual solicita providências ao Ministério Público para
que o município de Piripiri forneça a medicação MODULEN 40 latas para seu irmão, JOSÉ MARIANO DE SOUSA, portador de problemas de
saúde;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 337/2018, registrado no SIMP sob o nº 495-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Requerimento da Sr.ª ELIENE DO NASCIMENTO SOUZA ARAÚJO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 03 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
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PORTARIA Nº 346/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o Ofício nº 0015/2018 do Conselho Pastoral da Capela Santa Luzia, a qual comunica a realização de cavalgada em
homenagem aos Vaqueiros e criadores de gado de Piripiri e região;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 338/2018, registrado no SIMP sob o nº 496-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Ofício recebido do Conselho Pastoral da Capela Santa Luzia;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 03 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 347/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. MARIA PEREIRA DE JESUS, a qual solicita providências ao Ministério Público para que seu vizinho
retire um paredão de tijolos que está impedindo o escoamento de água de sua residência ;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 339/2018, registrado no SIMP sob o nº 497-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Requerimento da Sr.ª MARIA PEREIRA DE JESUS e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 03 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 348/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. EDITE FERREIRA DA SILVA, a qual solicita providências ao Ministério Público para que receba
medicações para seu tratamento de saúde;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 340/2018, registrado no SIMP sob o nº 498-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do Requerimento da Sr.ª EDITE FERREIRA DA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 03 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 349/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o recebimento de ofício nº 708/2018-AEPGJ/MPPI, a qual solicita providências ao Ministério Público, na competência desta 3ª
Promotoria, quanto ao Acórdão nº 201/2018 - Processo TC/0019613/2017.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 341/2018, registrado no SIMP sob o nº 499-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do ofício nº 708/2018-AEPGJ/MPPI e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de dezembro de 2018.
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Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 350/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. DOMINGOS LIMA MONTEIRO, a qual solicita providências ao Ministério Público, quanto ao fato de não
ter conseguido matrícula escolar para sua filha em colégio da rede estadual de Piripiri;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 342/2018, registrado no SIMP sob o nº 500-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento do Sr. DOMINGOS LIMA MONTEIRO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 05 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 351/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. FRANCISCO SANTANA FILHO, cadeirante, o qual solicita providências ao Ministério Público, quanto ao
fato de não ter acessibilidade na rua onde reside;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 343/2018, registrado no SIMP sob o nº 501-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento do Sr. FRANCISCO SANTANA FILHO e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 352/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. MARIA SILVANA GOMES DA SILVA SANTOS, a qual solicita providências ao Ministério Público,
quanto ao fato de não estar recebendo as medicações necessárias ao tratamento de sua filha menor, MARIA CLARICE SILVA SANTOS, de 03
anos de idade;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 344/2018, registrado no SIMP sob o nº 502-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. MARIA SILVANA GOMES DA SILVA SANTOS e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 03 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 353/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO as várias reclamações recebidas acerca da falta de medicamentos na DUAF-PI;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 345/2018, registrado no SIMP sob o nº 503-076/2018, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato:
a) a autuação da presente Portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento da Sra. DAIANA SOUSA SILVA e demais documentos;
c) o envio de ofícios/notificação para dar ciência sobre a instauração do PA e/ou a realização de audiência.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
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Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de dezembro de 2018.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
4604

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
______________________________________________________________________
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2018
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria nº 808/2018, pelo Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da
Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão sido realizada no dia 05/11/2018.
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de computadores IMAC eventual aquisição de
computadores do modelo iMac, com garantia estendida AppleCare Protection Plan, para cada equipamento e acessórios adicionais,
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) e quadro abaixo, que é parte integrante do Edital.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 395.203,54

R$ 381.000,00

R$ 14.203,54

LOTE I
Empresa Vencedora: Acesso Telecom LTDA-ME
CNPJ Nº 10.539.098/0001-03
Endereço: Rua Copaíba, Lote 1, Torre B, Sala 320. CEP: 71.919-540. Brasília/DF
Representante legal: Breno Cardoso de Bastos Garcia.
CPF Nº 012.971.346-56
Telefone: (61) 3256-8473
E-mail: governo@acessotelecom.org
Item

Descrição

QTD

Valor Unitário

Valor Total

01

- Computador iMac de 21,5 polegadas e
tela de retina 4K Display MNE036
Fabricante: Apple. Modelo:Apple 21.5"
iMac with Retina 4K Display MNE036
Demais condições conforme Edital,
seus anexos e proposta técnica e
comercial da empresa vencedora.

20

R$ 18.650,00

R$ 373.000,00

02

Adaptador de USB-C para VGA
multiporta.

20

R$ 400,00

R$ 8.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$ 381.000,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP/PI

5.2. HOMOLOGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO4605
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
HOMOLOGAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 41/2018, cujo objeto é o Registro de
Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de computadores IMA eventual aquisição de computadores do modelo iMac,
com garantia estendida AppleCare Protection Plan, para cada equipamento e acessórios adicionais, conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo I), que é parte integrante do Edital, e de acordo com o lote abaixo discriminado, e, atendendo a sua tramitação e
Legislação pertinente, HOMOLOGO a presente Licitação, LOTE ÚNICO, que teve como vencedora a empresa relacionada abaixo.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 395.203,54

R$ 381.000,00

R$ 14.203,54

LOTE I
Empresa Vencedora: Acesso Telecom LTDA-ME
CNPJ Nº 10.539.098/0001-03
Endereço: Rua Copaíba, Lote 1, Torre B, Sala 320. CEP: 71.919-540. Brasília/DF
Representante legal: Breno Cardoso de Bastos Garcia.
CPF Nº 012.971.346-56
Telefone: (61) 3256-8473
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E-mail: governo@acessotelecom.org
Item

Descrição

QTD

Valor Unitário

Valor Total

01

- Computador iMac de 21,5 polegadas e
tela de retina 4K Display MNE036
Fabricante: Apple. Modelo:Apple 21.5"
iMac with Retina 4K Display MNE036
Demais condições conforme Edital,
seus anexos e proposta técnica e
comercial da empresa vencedora.

20

R$ 18.650,00

R$ 373.000,00

02

Adaptador de USB-C para VGA
multiporta.

20

R$ 400,00

R$ 8.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$ 381.000,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

5.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/20184618
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
______________________________________________________________________
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria nº 808/2018, pelo Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da
Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão sido realizada no dia 21/09/2018.
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material de escritório, papelaria e suprimentos de
informática, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) e quadro abaixo, que é parte integrante do Edital.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 206.187,28

R$ 165.387,50

R$ 40.799,77

LOTE I
(Lote exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempressa - ME)
Empresa Vencedora: Celso Luis Moreira da Costa-ME (New Informática)
CNPJ nº 26.569.874/0001-58
Endereço: Rua Santa Isabel, nº 2562 - Morro da Esperança - Teresina/PI
CEP: 64003-330
Representante legal: Celso Luiz Moreira da Costa
CPF nº 373.214.393-72
Telefone: (86) 99826-8423
E-mail: celsoluizmoreiradacosta@gmail.com
Item

Especificação

Medida

Qtde.

V a l o r
Unit.(Em
R$)

V a l o r
t o t a l
(Em R$)

1

Caixa de correspondência de mesa em acrílico com três bandejas móvel.
Marca: Waleu.

Unidade

50

24,28

1.214,00

2

Caixa de correspondência de mesa em acrílico com duas bandejas móvel.
Marca: Waleu.

Unidade

50

15,40

770,00

3

Livro de Atas com 100 folhas numeradas, medindo 300 mm x 217 mm, capa e
contra-capa de papelão 1.250 g/m², miolo de papel off-set 56 grs/m². Caixa com 4
pacotes com 5 unidades.
Marca: Tilibra.

Caixa

50

134,10

6.705,00

4

Livro de protocolo correspondência com 100 folhas, capa de papelão revestido em
papel off-set 120 grs/m² plastificado, miolo de papel off-set 56grs/m² e folhas
numeradas. Formato da capa: 215x157mm. Miolo: 205x150mm. Caixa com 8
pacotes com 5 unidades.
Marca: São Domingos.

Caixa

15

223,60

3.354,00

5

Papel A4 couché branco com brilho 120 grs/m². Pacotes de 50 folhas.
Marca: Graficon.

Pacote

100

12,65

1.265,00

6

Papel A4 casca de ovo branco 180 grs/m². Pacote de 50 folhas
Marca: Off Paper.

Pacote

100

12,80

1.280,00

7

CD-R gravável, 80min, 700mb, pacote com 100 unidades. Pacotes com 100
unidades.
Marca: Elgin.

Pacote

15

62,40

936,00

8

DVD-R gravável, 4.7gb, 120min, pacote com 100 unidades. Pacotes com 100
unidades.

Pacote

40

73,15

2.926,00
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Marca: Elgin.
9

Envelope de papel branco, dimensões 126 x 126mm, com janela, para CD/DVD.
Pacote com 500 unidades.
Marca:Escrit.

Pacote

15

77,00

1.155,00

10

Bandeja de polietileno, medidas mínimas: 38 x 53 x 8 cm. Cor branca.
Marca: Nalgom.

Unidade

20

24,45

489,00

11

Cone de sinalização semi flexível, dimensões mínimas: altura 75cm x diâmetro do
topo 5,5cm x diâmetro da base 31,5cm x abertura no topo de 3cm para colocação
de suporte. Base quadrada ou octagonal. Cor laranja com faixas brancas.
Marca: Vonder.

Unidade

30

33,75

1.012,50

12

Garrafão para água Pet 20 litros, para uso em bebedouros, retornável matéria
prima 100% virgem, produto novo (primeiro uso), com validade mínima de 3 anos
de alta resistência e transparência, Certificado pelo IQB (Instituto de Qualificação
Brasileira) Atendendo todas as normas exigidas.
Marca: Regina.

Unidade

500

13,25

6.625,00

13

Telefone sem fio com 1 ramal. Com as seguintes especificações mínimas: modo
expansível para até 4 ramais, identificador de chamadas, duração de bateria em
uso de pelo menos 15 horas, duração da bateria em espera de pelo menos 150
horas, registro de chamadas, funções mute, redial, localizador do fone display,
garantia de 12 meses. Modelo de referência: Intelbras, Philips, Motorola ou
Panasonic. Cor Preto.
Marca: Elgin.

Unidade

50

185,80

9.290,00

14

Telefone sem fio com 2 ramais. Com as seguintes especificações mínimas: modo
expansível para até 4 ramais, identificador de chamadas, duração de bateria em
uso de pelo menos 15 horas, duração da bateria em espera de pelo menos 150
horas, registro de chamadas, funções mute, redial, localizador do fone display,
garantia de 12 meses. Modelo de referência: Intelbras, Philips, Motorola ou
Panasonic. Cor Preto.
Marca: Elgin.

Unidade

50

232,44

11.622,0
0

15

Telefone com headset. Especificação: discadora com teclado emborrachado,
teclas Flash, Mute, Redial, controle de volume digital, modo de atendimento
automático, discagem de tom e pausa. Cor Preta.
Marca: Intelbras.

Unidade

15

137,10

2.056,50

R
$
50.700,0
0

Valor do lote em R$
LOTE II
Exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Micro Empresa - ME.
Empresa Vencedora: Lexos Comércio de Informática Ltda.-ME
CNPJ nº 07.109.099/0001-03
Endereço: Rua Vicente José de Araújo, 48 - Centro. Porto Ferreira/SP.
cep: 13660-000
Representante legal: Luís Henrique Rissato. CPF nº 717.734.878-68
Telefone: (19) 3589-1440 E-mail: rissatto@realinternet.com.br
Item

Discriminação

Medida

Qtde

Valor Unitário
(em R$)

Valor Total (em
R$)

1

Cilindro de imagem PRETO para impressora
Okidata ES8473 MFP. Caixa com um
cilindro, novo e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

366,54

2.199,24

2

Cilindro de imagem CIANO para impressora
Okidata ES8473 MFP. Caixa com um
cilindro, novo e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

559,97

3.359,82

3

Cilindro de imagem MAGENTA para
impressora Okidata ES8473 MFP. Caixa
com um cilindro, novo e original da marca
Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme

Unidade

6

559,97

3.359,82
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informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

4

Cilindro de imagem AMARELO para
impressora Okidata ES8473 MFP. Caixa
com um cilindro, novo e original da marca
Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

559,97

3.359,82

5

Toner PRETO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 15.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

201,58

3.023,70

6

Toner CIANO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

7

Toner MAGENTA para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

8

Toner AMARELO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

9

Esteira de transferência para impressora
Okidata ES8473 MFP.Caixa com uma
esteira, nova e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 80.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

516,68

3.100,08

10

Unidade fusora para impressora Okidata
ES8473 MFP.Caixa com uma fusora, nova e
original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 100.000 páginas,
conforme informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

516,68

3.100,08

Valor do lote em R$

R$ 44.187,51

LOTE III
(Lote exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempressa - ME)
Empresa Vencedora: C.L. Beserra & Cia. Ltda-EPP
CNPJ nº 07.239.237/0001-79
Endereço: Av. São Raimundo, nº 779, Piçarra, CEP: 64.017-090.
Teresina/PI.
Representante legal: Carmelio Lustosa Beserra. CPF nº 306.953.253-53
Telefone: (86) 3085-1395 E-mail: carmelio.the@superig.com.br
Item

Especificação

Medida

Qtde

Valor Unit.

Valor total
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Toner para Impressora Samsung modelos SCX
4833FD e ML 3710ND (SIMULTANEAMENTE).
Referência: 205L. Caixa com um cartucho novo e
original da marca Samsung.
Requisitos obrigatórios:
a) Toner para as impressoras Samsung SCX-4833FD e
ML 3710ND simultaneamente;
b) Original da marca Samsung, não sendo de forma
nenhuma resultado de processo de recondicionamento e
remanufaturamento.
c) Rendimento de 5.000 páginas informado pelo
fabricante, com 5% de cobertura.
d) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

1

Unidade

250

(Em R$)

(Em R$)

282,00

70.500,00

Valor do lote em R$

70.500,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP/PI

5.4. HOMOLOGAÇÃO4619
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 28/2018, cujo objeto é o Registro de
Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material de escritório, papelaria e suprimentos de informática, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), que é parte integrante do Edital, e de acordo com o lote abaixo discriminado, e,
atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente, HOMOLOGO a presente Licitação, LOTES I, II e III, que tiveram como vencedoras as
empresas relacionadas abaixo.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 206.187,28

R$ 165.387,50

R$ 40.799,77

LOTE I
(Lote exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempressa - ME)
Empresa Vencedora: Celso Luis Moreira da Costa-ME (New Informática)
CNPJ nº 26.569.874/0001-58
Endereço: Rua Santa Isabel, nº 2562 - Morro da Esperança - Teresina/PI
CEP: 64003-330
Representante legal: Celso Luiz Moreira da Costa
CPF nº 373.214.393-72
Telefone: (86) 99826-8423
E-mail: celsoluizmoreiradacosta@gmail.com
Item

Especificação

Medida

Qtde.

V a l o r
Unit.(Em
R$)

V a l o r
t o t a l
(Em R$)

1

Caixa de correspondência de mesa em acrílico com três bandejas móvel.
Marca: Waleu.

Unidade

50

24,28

1.214,00

2

Caixa de correspondência de mesa em acrílico com duas bandejas móvel.
Marca: Waleu.

Unidade

50

15,40

770,00

3

Livro de Atas com 100 folhas numeradas, medindo 300 mm x 217 mm, capa e
contra-capa de papelão 1.250 g/m², miolo de papel off-set 56 grs/m². Caixa com 4
pacotes com 5 unidades.
Marca: Tilibra.

Caixa

50

134,10

6.705,00

4

Livro de protocolo correspondência com 100 folhas, capa de papelão revestido em
papel off-set 120 grs/m² plastificado, miolo de papel off-set 56grs/m² e folhas
numeradas. Formato da capa: 215x157mm. Miolo: 205x150mm. Caixa com 8
pacotes com 5 unidades.
Marca: São Domingos.

Caixa

15

223,60

3.354,00

5

Papel A4 couché branco com brilho 120 grs/m². Pacotes de 50 folhas.
Marca: Graficon.

Pacote

100

12,65

1.265,00

6

Papel A4 casca de ovo branco 180 grs/m². Pacote de 50 folhas
Marca: Off Paper.

Pacote

100

12,80

1.280,00

7

CD-R gravável, 80min, 700mb, pacote com 100 unidades. Pacotes com 100
unidades.
Marca: Elgin.

Pacote

15

62,40

936,00

8

DVD-R gravável, 4.7gb, 120min, pacote com 100 unidades. Pacotes com 100

Pacote

40

73,15

2.926,00
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unidades.
Marca: Elgin.
9

Envelope de papel branco, dimensões 126 x 126mm, com janela, para CD/DVD.
Pacote com 500 unidades.
Marca:Escrit.

Pacote

15

77,00

1.155,00

10

Bandeja de polietileno, medidas mínimas: 38 x 53 x 8 cm. Cor branca.
Marca: Nalgom.

Unidade

20

24,45

489,00

11

Cone de sinalização semi flexível, dimensões mínimas: altura 75cm x diâmetro do
topo 5,5cm x diâmetro da base 31,5cm x abertura no topo de 3cm para colocação
de suporte. Base quadrada ou octagonal. Cor laranja com faixas brancas.
Marca: Vonder.

Unidade

30

33,75

1.012,50

12

Garrafão para água Pet 20 litros, para uso em bebedouros, retornável matéria
prima 100% virgem, produto novo (primeiro uso), com validade mínima de 3 anos
de alta resistência e transparência, Certificado pelo IQB (Instituto de Qualificação
Brasileira) Atendendo todas as normas exigidas.
Marca: Regina.

Unidade

500

13,25

6.625,00

13

Telefone sem fio com 1 ramal. Com as seguintes especificações mínimas: modo
expansível para até 4 ramais, identificador de chamadas, duração de bateria em
uso de pelo menos 15 horas, duração da bateria em espera de pelo menos 150
horas, registro de chamadas, funções mute, redial, localizador do fone display,
garantia de 12 meses. Modelo de referência: Intelbras, Philips, Motorola ou
Panasonic. Cor Preto.
Marca: Elgin.

Unidade

50

185,80

9.290,00

14

Telefone sem fio com 2 ramais. Com as seguintes especificações mínimas: modo
expansível para até 4 ramais, identificador de chamadas, duração de bateria em
uso de pelo menos 15 horas, duração da bateria em espera de pelo menos 150
horas, registro de chamadas, funções mute, redial, localizador do fone display,
garantia de 12 meses. Modelo de referência: Intelbras, Philips, Motorola ou
Panasonic. Cor Preto.
Marca: Elgin.

Unidade

50

232,44

11.622,0
0

15

Telefone com headset. Especificação: discadora com teclado emborrachado,
teclas Flash, Mute, Redial, controle de volume digital, modo de atendimento
automático, discagem de tom e pausa. Cor Preta.
Marca: Intelbras.

Unidade

15

137,10

2.056,50

R
$
50.700,0
0

Valor do lote em R$
LOTE II
Exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Micro Empresa - ME.
Empresa Vencedora: Lexos Comércio de Informática Ltda.-ME
CNPJ nº 07.109.099/0001-03
Endereço: Rua Vicente José de Araújo, 48 - Centro. Porto Ferreira/SP.
cep: 13660-000
Representante legal: Luís Henrique Rissato. CPF nº 717.734.878-68
Telefone: (19) 3589-1440 E-mail: rissatto@realinternet.com.br
Item

Discriminação

Medida

Qtde

Valor Unitário
(em R$)

Valor Total (em
R$)

1

Cilindro de imagem PRETO para impressora
Okidata ES8473 MFP. Caixa com um
cilindro, novo e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

366,54

2.199,24

2

Cilindro de imagem CIANO para impressora
Okidata ES8473 MFP. Caixa com um
cilindro, novo e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

559,97

3.359,82

3

Cilindro de imagem MAGENTA para
impressora Okidata ES8473 MFP. Caixa
com um cilindro, novo e original da marca
Okidata.
Requisito obrigatório:

Unidade

6

559,97

3.359,82

Página 96

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 306 Disponibilização: Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 Publicação: Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

4

Cilindro de imagem AMARELO para
impressora Okidata ES8473 MFP. Caixa
com um cilindro, novo e original da marca
Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 30.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

559,97

3.359,82

5

Toner PRETO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 15.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

201,58

3.023,70

6

Toner CIANO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

7

Toner MAGENTA para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

8

Toner AMARELO para impressora Okidata
ES8473 MFP. Caixa com um cartucho, novo
e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 10.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

15

504,11

7.561,65

9

Esteira de transferência para impressora
Okidata ES8473 MFP.Caixa com uma
esteira, nova e original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 80.000 páginas, conforme
informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

516,68

3.100,08

10

Unidade fusora para impressora Okidata
ES8473 MFP.Caixa com uma fusora, nova e
original da marca Okidata.
Requisito obrigatório:
a) Rendimento de 100.000 páginas,
conforme informado pelo fabricante.
b) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

6

516,68

3.100,08

Valor do lote em R$

R$ 44.187,51

LOTE III
(Lote exclusivo para Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempressa - ME)
Empresa Vencedora: C.L. Beserra & Cia. Ltda-EPP
CNPJ nº 07.239.237/0001-79
Endereço: Av. São Raimundo, nº 779, Piçarra, CEP: 64.017-090.
Teresina/PI.
Representante legal: Carmelio Lustosa Beserra. CPF nº 306.953.253-53
Telefone: (86) 3085-1395 E-mail: carmelio.the@superig.com.br
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Item

Especificação

Medida

Qtde

Valor Unit.
(Em R$)

Valor total
(Em R$)

1

Toner para Impressora Samsung modelos SCX
4833FD e ML 3710ND (SIMULTANEAMENTE).
Referência: 205L. Caixa com um cartucho novo e
original da marca Samsung.
Requisitos obrigatórios:
a) Toner para as impressoras Samsung SCX-4833FD e
ML 3710ND simultaneamente;
b) Original da marca Samsung, não sendo de forma
nenhuma resultado de processo de recondicionamento e
remanufaturamento.
c) Rendimento de 5.000 páginas informado pelo
fabricante, com 5% de cobertura.
d) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade

250

282,00

70.500,00

Valor do lote em R$

70.500,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

5.5. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 06 AO CONTRATO Nº. 41/20144620
)Espécie: Termo Aditivo nº. 06 ao Contrato nº. 41/2014, firmado em 24 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa Limpserv LTDA. - CNPJ: 07.194.788/0001-63;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19953/2014
c) Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos preços do contrato firmado entre
as partes no dia 24.11.2018, nos termos previstos em suas cláusulas sétima e décima quinta, respectivamente;
d) Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei n°. 8.666/93;
e)Vigência: O termo aditivo terá vigência de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura;
f)Valor Total: O valor total deste aditivo, para cobrir as despesas relativas à repactuação e à prorrogação do contrato, é estimado em R$
109.829,75 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) sendo R$ 13.683,56 (treze mil, seiscentos e
oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) correspondente à repactuação e R$ 96.146,19 (noventa e seis mil, cento e quarenta e seis
reais e dezenove centavos) referente à prorrogação contrtatual, no período de 24.11.2018 a 24.02.2019;
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 3.3.90.37; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 2018NE01734;
i)Signatários: Pelo contratado, o Sr. Carlos Antônio de Moura Filho, CPF n°. 018.440.843-10 e contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 06 de Dezembro de 2018.

5.6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL4622
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000398/2018-78
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ Nº
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
OBJETO: Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de monitores de vídeo, nas quantidades e com as
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 26/11/2018.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 13/11/2018.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ANEXO I
Empresa Vencedora: TORINO INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.619.767/0005-15
ENDEREÇO: AV. 600 S/N - QUADRA 15, MÓDULO 10, SETOR INDUSTRIAL - TIMS
SERRA/ES - CEP: 29161-419
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DO AMARAL RISSIO
CPF Nº 220.807.218-95
TELEFONE: (15) 3233-9320
E-MAIL: ISAIAS.FILHO@GRUPOTORINO.COM.BR
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Item

Descrição

Marca

QTD

Valor Unitário

1

- Monitor AOC 22P1E
21,5"
Demais condições
conforme Edital e seus
anexos.

AOC

500

R$ 699,90

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

5.7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL4623
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000636/2018-54
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
(ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ Nº
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os
serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos
promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piauí, tais como: solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências,
congressos, treinamentos, oficinas, "workshops" e outros eventos, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I) do sobredito Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 30/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 22/11/2018
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 14/11/2018
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTE 1 (TERESINA)

Ite
m

Descrição

Preço
P o r
Pesso
a (R$)
Unitári
o

01

Coffee Break Tipo I
- Água mineral, cappuccino, café, chá em sachê, suco de frutas (2 tipos), refrigerante normal e zero (2 tipos) e 10
(dez) tipos de variedade de salgados, bolos doces (2 tipo), bolo salgado (2 tipos), pães, sanduíches, canapés, 2
tipo de patês, 4 tipos frutas frescas fatiada - (mamão, melão, melancia, laranja, uva, banana), ou salada de
frutas.

R$14,5
0

2.000

02

Coffee Break Tipo II
Café, chá, água mineral com gás e sem gás, chocolate quente ou frio, 3 tipo de suco natural (laranja, abacaxi,
caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salada de frutas, cajuína, 5 tipos de salgados fritos (pastel,
coxinha, quibe, rissoles, queijo, croquete, canudinho, outros), 5 tipos de salgados de forno (pastel, empadinha e
outros) 3 tipo de refrigerante sendo 1 tipo zero, 3 tipos de biscoitos finos (salgados e doces), mini pão de queijo
ou esfiha, mini pão (batata, francês, leite) torradas, trança de carne de sol ou queijo, 2 tipos de folhados (frango,
queijo, presunto), 2 tipos de mini sanduiches (presunto queijo, peito de peru), 3 tipos de mini quiches, 3 tipos de
bolos doces (laranja, chocolate, mesclado, milho, macaxeira), bolo de sal, geleia, 2 tipos de patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum, etc).

R$21,2
5

1.500

03

Coquetel
Água mineral com gás e sem gás, 3 tipos de refrigerantes incluindo o zero, cajuína, 3 tipo de suco natural
(laranja, abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salgados fritos na hora: coxinha com
catupiry, quibe com catupiry, rabinho de tatu (dois tipos de recheio) rissoles de camarão e palmito, bolinho de
bacalhau, empadas de palmito e frango, barquete de palmito e bacalhau, pastel de forno (3 tipos de recheio) 2
tipos de folhado, finger food de bacalhau, frango, escondidinho de carne de sol, tartelettes de palmito e peito de
peru, pães para patê, 2 tipos de patês, 3 tipos de tortas salgada, dois tipos de creme: camarão/ galinha/
bacalhau/ palmito ou outro, peru fatiado ou rosbife artesanal. 2 tipos de tortas doce.

R
$
26,10

1000

Quantida
de Anual
Estimada

LOTE 3 (TERESINA)
Ite
m

Descrição

Valor
Unitári
o

Quantida
de anual
estimada

01

Espaço Físico fora do MPPI (TERESINA) - Espaço próprio do buffet - Contratado (serviços vinculados)

R

5

$
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alimentação e bebidas. Deverá o espaço haver salas de ar condicionado , espaço adequado com instalação de
áudio e vídeo (som e datashow) e técnico de som , boa iluminação , mesas e cadeiras conforme a quantidade de
participantes, púlpito , mesa de honra para 20 pessoas, garçons, serviço de limpeza e manutenção, área ampla
para receber volume extenso de pessoas e gerador (até 500 pessoas). **Por evento com duração de 6 horas.

6.700,0
0

02

Almoço/jantar TIPO I
2 tipos de arroz, 2 tipos de salada (1 crua e uma cozida) dois tipos de carne (filé e frango). Molho para salada, 1
tipo de massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), Farofa, opção de prato vegetariano,
2 tipos de sobremesa, água mineral com gás e sem gás, 2 tipos de refrigerante sendo 1 zero 2 tipos de suco
natural, cajuína. 2 sobremesas (pudim de leite e outra)

R$46,0
0

500

03

Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com alface americana, acelga, tomate, palmito, manga, abacaxi, cenoura, Salpicão
(maçã, passas, batata palha, azeitona, cebola, pimentões colorido, frango defumado, presunto de peru, ovo de
codorna, maionese, creme de leite)2 tipos de carne (filé, peru, pernil ou filé de peixe da água salgada), 2 tipos de
massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), farofa, opção de prato vegetariano, 2 tipos
de molho para salada, opção de prato vegetariano, 3 tipos de sobremesa. 3 tipos de refrigerantes sendo 1 zero,
3 tipos de suco de frutas natural, água mineral com gás e sem gás, cajuína. Água de coco. 2 sobremesas (pudim
de leite e outra)

R$67,0
0

500

LOTE 4 (COFFEE BREAK -ÚNICO - COM ENTREGA EM TERESINA)
Item

Descrição

Preço Por Pessoa (R$)
Unitário

Quantidade Anual Estimada

01

Salgados Variados Finos

Por cento
R$ 52,00

400 centos

02

Refrigerantes Variados (Normal, Diet e Zero)

Por garrafa de 2 litros
R$ 6,80

500 refrigerantes

03

Sucos de Frutas (sabores variados)

Por jarra de 2 litros
R$11,00

400 jarras de 2 litros

04

Bolos Variados entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.

Por unidade de bolo
R$ 52,00

200 bolos

05

Tortas Variadas entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.

Por unidade de torta
R$ 52,00

250 tortas

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina, 06 de dezembro de 2018.
Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

5.8. ATA DA SESSÃO4626
Procedimento de Gestão Administrativa nº: 19.21.0378.0000069/2018-37
Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma da Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI.
Modalidade: Tomada de Preços nº 06/2018
ATA DA SESSÃO
Aos seis dias do mês de dezembro de 2018, às 09:00, no auditório do edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a Comissão Permanente de
Licitação procedeu a abertura do certame. As seguintes empresas realizaram cadastramento prédio:
EMPRESA

DATA DO CADASTRAMENTO

VALOR DA PROPOSTA

LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM ME, CNPJ Nº 06.352.359/0001-04

04.10.2018

R$ 303.239,27

HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 20.480.650/0001-99

08.10.2018

R$ 250.626,09

MARATHOAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 03.981.182/0001-17

26.09.2018

R$ 257.654,36

ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ME, CNPJ Nº 22.829.583/0001-09

03.09.2018

R$ 266.551,72

GB PEREIRA ENGENHARIA EPP, CNPJ Nº 29.020.209/0001-07

08.10.2018

R$ 284.868,70

Ato contínuo, a CPL realizou a abertura das propostas comerciais das empresas participantes e procedeu à análise do preço e das características
junto ao ato convocatório. Ao final, a empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 20.480.650/0001-99 foi a licitante que
apresentou a menor proposta no valor final de R$ 250.629,09 (duzentos e cinquenta mil e seiscentos e vinte e nove reais e nove
centavos). Não se verificou a ocorrência de empate ficto entre as propostas. Desde já, intima-se os interessados para interporem, caso queiram,
recurso administrativo no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 109, I, letra"a" da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, cujo termo depois de lido e assinado e achado conforme foi devidamente assinado pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação.
Afranio Oliveira da Silva
Presidente da CPL
Elis Marina Luz Carvalho
Membro da CPL
Cleyton Soares da Costa e Silva
Membro da CPL

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI4629
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 881/2018
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O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

199

JONATAN SANTOS DE CASTRO

02

28 e 30/11/2018

16253

MARIA DA CONCEICAO UCHOA FREIRE

03

03 a 05/12/2018

137

LIANA CARVALHO SOUSA

01

05/12/2018

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 28 de novembro de 2018.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 882/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença médica por motivo de
doença em pessoa da família, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

15028

MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA

05

26 a 30/11/2018

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 26 de novembro de 2018.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 883/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 30 de novembro de 2018, ao servidor JOSÉ LUSTOSA DE SOUSA FILHO, Técnico Ministerial,
matrícula nº 224, lotado junto à Assessoria Para Distribuição de Processos de 1º Grau de Teresina - PI, como forma de compensação em razão
de doação de sangue junto ao HEMOPI no dia 30 de novembro de 2018, com efeitos retroativos à data de fruição da referida folga, sem que
recaiam descontos sob auxílio alimentação.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 884/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 03 a 22 de novembro de 2018, 20 (vinte) dias de licença paternidade para o servidor comissionado JADER
GABRIEL ROCHA PATRASAMA, Auditor, matrícula nº 15020, lotado junto à Controladoria Interna, conforme o art. 97 da Lei Complementar nº
13, de 03 de janeiro de 1994 e Ato PGJ nº 601/2016, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de novembro de 2018.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 885/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 02 (dois) dias de folga da servidora comissionada RAISSA SA LOPES SANTOS,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15269, lotada junto à 43ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, previstos para fruição nos dias
03 e 04 de dezembro de 2018, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018,
conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 801/2018, ficando 02 (dois) dias de folga para fruição em data oportuna, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de
dezembro de 2018.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 886/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 10 a 19 de dezembro de 2018, 10 (dez) dias de férias à servidora comissionada ANIZIA MARIA BARBOSA DA CRUZ,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15117, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, já tendo fruído 10 (dez) dias
anteriormente, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 967/2017, ficando os 10 (dez) dias restantes para fruição em data oportuna, referentes ao
período aquisitivo 2016/2017.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 887/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
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CONCEDER, de 10 a 19 de dezembro de 2018, 10 (dez) dias de férias ao servidor MÁRCIO DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA, Técnico
Ministerial, matrícula nº 298, lotado (a) junto ao PROCON/PI, suspensas anteriormente por meio da Port. RH/PGJ-MPPI Nº 623/2016, ficando os
20 (vinte) dias restantes para data oportuna, referentes ao período aquisitivo 2015/2016.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 888/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 10 a 19 de dezembro de 2018, 10 (dez) dias de férias à servidora comissionada RENATA MEDEIROS COSTA BASÍLIO,
Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº. 15053, lotada junto à 11ª Procuradoria de Justiça de Teresina-PI, ficando os 20 (vinte) dias
restantes para data oportuna, referentes ao período aquisitivo 2012/2013.
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GSI4608
ATO CONJUNTA Nº01/2018, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
TCE/PMPI/CBMPI/MPPI/DPE/ALEPI
Institui a Comissão Interinstitucional
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado por seu PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. Cleandro Alves de
Moura, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, representado por seu Presidente Erivan Lopes, oTRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ, representado por seu Presidente Olavo Rebelo de Carvalho Filho, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
PIAUÍ, representada por seu Presidente Themístocles de Sampaio Pereira Filho, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, representada
pela Dra. Francisca Hildeth Evangelista Nunes, a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ, representada pelo Comandante-Geral
Lindomar Castilho Melo, e o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ, representado por seu Comandante-Geral Carlos
Frederico Macêdo Mendes, no uso de suas atribuições legais, visando à integração e cooperação efetiva entre estas instituições,
Considerando a necessidade de regular a atividade de policias militares cedidos e à disposição dos órgãos da Administração Pública;
Considerando a necessidade de observância da norma constitucional contida no art. 144 da Constituição Federal;
Considerando o Decreto estadual nº15.085/2013, que regula a cessão e a disposição de servidores públicos e militares do Estado do Piauí,
RESOLVEM:
Art. 1º- Instituir em caráter transitório a Comissão Interinstitucional, com a finalidade de viabilizar estudos e proposições à utilização do serviço de
policiais militares cedidos ou à disposição de órgãos ou Poder da Administração Pública, bem como sobre a convocação de policiais militares da
reserva remunerada para servir em órgãos públicos.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º- Compete à Comissão Interinstitucional :
Propor regulamentação do Quadro de Organização (QO) do Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGDA), fixando critérios e limites para a
cessão de policiais militares a órgãos da Administração Pública;
Proceder à discussão, avaliação e propor alternativas à utilização do serviço de policiais militares que estão lotados em órgãos públicos;
Avaliar, elaborar e desenvolver proposta normativa que regulamente a convocação de Policial Militar da reserva remunerada para servir em
órgãos públicos;
Acompanhar, no prazo estipulado, a implementação das medidas recomendadas pela comissão e estabelecidas em ato normativo próprio;
Fazer os encaminhamentos necessários para efeito de responsabilização em caso de descumprimento das medidas legais atinentes à matéria.
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º- A Comissão Interinstitucional será constituída por até 03 (três) representantes do Ministério Público do Estado do Piauí, do Tribunal de
Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Defensoria Pública do Estado e da Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí.
§ 1º A comissão será presidida por um de seus integrantes, mediante votação da maioria dos presentes.
§ 2º A comissão se reunirá por convocação de seu Presidente e as deliberações serão tomadas pela maioria simples.
DA DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e tem o prazo final de 15 (quinze) meses, retroagindo seus efeitos à 22 de
agosto de 2018.
Teresina-PI, 23 de novembro de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Erivan Lopes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
Themístocles de Sampaio Pereira Filho
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Francisca Hildeth Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral
Olavo Rebelo de Carvalho Filho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Lindomar Castilho Melo
Comandante-Geral da PMPI
Carlos Frederico Macêdo Mendes
Comandante-Geral do CBMEPI
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