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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4675
ATA DA 1300ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS
09:00 HORAS.
Local: Plenário da Unidade Leste do Ministério Público do Estado do Piauí.
Presentes os eminentes Conselheiros Dr.ª Martha Celina de Oliveira Nunes, Subprocuradora-Geral de Justiça, Dr. Aristides Silva
Pinheiro, Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Alípio de Santana Ribeiro, Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, Dr. Luís
Francisco Ribeiro e Dr.ª Clotildes Costa Carvalho. Registrada a ausência, justificada, do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro
Alves de Moura, em face de compromissos institucionais. Presente o Dr. Hugo de Sousa Cardoso, Procurador de Justiça e Presidente
da Associação Piauiense do Ministério Público e a Dr.ª Everângela Araújo Barros Parente, Promotora de Justiça.
1) A Presidente saúda os presentes e, havendo quórum, declara instalada a 1300ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público,
marcada para hoje, dia 28 de novembro de 2018, às 09:00 horas.
2) A Presidente inicia a sessão pelo item 1 da pauta, submetendo à apreciação do Colegiado a ata da 1299ª sessão ordinária, realizada no dia 14
de novembro de 2018. A Presidente declara aprovada a ata da 1299ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2018.
3) Dr.ª Martha Celina de Oliveira Nunes propõe voto de pesar à Dr.ª Rosângela de Fátima Loureiro Mendes pela morte prematura do seu filho
Danilo Mendes Nóbrega. Dr. Alípio de Santana Ribeiro apresenta voto de pesar à família do Dr. Adelmar Marques Marinho, Procurador de Justiça
aposentado. Os demais Conselheiros associaram-se às proposições. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, aprova os votos de
pesares à Dr.ª Rosângela de Fátima Loureiro Mendes e à família do Dr. Adelmar Marques Marinho.
4) JULGAMENTO DE PROCESSOS
A Presidente propõe a inversão da pauta para apreciação do Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000082-226/2018. Egrégio
Conselho Superior, à unanimidade, defere a inversão da pauta.
4.1. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro
4.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000082-226/2018. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: Edital
CSMP Nº 043/2018 - permuta entre Promotores de Justiça. Interessados: Everângela Araújo Barros Parente e José Hamilton Bezerra Lima.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Ementa - Permuta entre Promotores de Justiça de entrância final. Os permutantes Everângela Araújo
Barros Parente, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, e José Hamilton Bezerra Lima, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina,
atendem as exigências contidas no art. 136 da Lei Complementar nº 12/93 c/c art. 33 da Resolução nº 02/2018 do CSMPI-PI, vez que não
ocupam a primeira quinta parte da lista de antiguidade da entrância final; não se encontram há menos de 1 (um) ano de se submeterem à
aposentadoria compulsória, tampouco, estão em gozo de licença ou na iminência de serem exonerados; não foram removidos por permuta nos
últimos 2 (dois) anos; não foram promovidos/removidos para as respectivas Promotorias de Justiça há menos de 1 (um) ano; obedecem aos
princípios da moralidade, impessoalidade e razoabilidade. Ademais, destaque-se o relevante interesse público na presente movimentação.
Deferimento do pedido conjunto de remoção por permuta formulado. O Conselheiro procede a leitura do relatório: "Cuida-se, na espécie, de
Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000082-226/2018, relativo ao pedido de Remoção por Permuta formulado pelos Promotores
de Justiça Everângela Araújo Barros Parente, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri e José Hamilton Bezerra Lima, titular da 26ª
Promotoria de Justiça de Teresina, ambas Promotorias de Justiça de entrância final, nos termos do art. 136, da Lei Complementar nº 12/1993 e
Resolução nº 02/2018 do CSMP. Às fls. 05/10, consta impugnação ao pedido de permuta apresentado pelos Promotores de Justiça Francineide
de Sousa Silva, titular da Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes e Luciano Lopes Nogueira Ramos, titular da 4ª Promotoria de Justiça de
Campo Maior, com esteio no art. 35 da Resolução nº 02/2018 do CSMP, os quais alegam que o Promotor de Justiça José Hamilton Bezerra Lima,
ora requerente, estava de licença médica na data em que o pedido de permuta fora realizado, o que em tese descumpriria o disposto no art. 33,
III da Resolução supra, bem como que o aludido Promotor se encontra prestes a se aposentar, afrontando o previsto no art. 33, II da referida
Resolução. Juntaram documento às fls. 11/35. Às fls. 40/44, consta defesa conjunta à impugnação, apresentada pelos requerentes,
acompanhada dos documentos colacionados às fls. 45/64. Na oportunidade, os postulantes explicam que o Promotor de Justiça José Hamilton
Bezerra Lima encontrava-se de licença apenas à época do pedido formulado, enquanto da leitura da Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI,
pressupõe-se que os postulantes não poderiam estar de licença para tratamento de saúde na data do julgamento da permuta. Aduzem ainda, que
a aposentadoria de que trata a vedação da Resolução citada é a compulsória, estando os permutantes longe de atingirem a idade exigida no art.
40, §1º, II da Constituição Federal. Manifestação da Corregedoria-Geral de Justiça às fls. 67/68, em atendimento ao disposto no art. 35, § 2º da
Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI. Em seguida, os autos são encaminhados ao E. Conselho Superior do Ministério Público para deliberação. É
o relatório". Presidente submete à votação a impugnação e vota, acompanhando o relator. Dr. Aristides Silva Pinheiro argumenta que quanto à
impugnação não há como se apegar fundamentadamente, materialmente e documentalmente para estabelecer um juízo de valor. Portanto, vota
pela rejeição da impugnação. Dr. Alípio de Santana Ribeiro, acompanha o relator. Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando realça que
nesse procedimento de gestão administrativa, inaugura-se um pleito sob a égide da Resolução CSMP nº 02/2018. Antes da entrada em vigor
dessa Resolução que veio dar contornos mais eficazes às questões que são postas, tinha-se tão somente o dispositivo do art. 36 da Lei
Complementar Estadual nº 12//93. Agora tem-se a Resolução que traz no seu art. 33 as hipóteses e o art. 35 que prevê a possibilidade de
impugnação. Logo está-se inaugurando um novo modelo de analisar essas questões postas ao Colegiado a respeito da permuta. Enfatiza que
saíram do dispositivo da Lei Complementar nº 12/93 e agora tem-se esse instrumento de que se valem os impugnantes para abarcar o seu pleito.
Enfatiza que a impugnação por ser tempestiva deverá ser conhecida. Por outro lado, acompanha integralmente o voto do relator no que diz
respeito à impugnação, pois nenhuma das hipóteses elencadas no art. 33 da Resolução restaram positivadas. Posiciona-se pelo conhecimento e
rejeição da impugnação. Dr.ª Clotildes Costa Carvalho concorda plenamente com o relator quando da rejeição da impugnação, vez que não há
violação à Resolução nº 02/2018 no art. 33, no tocante aos requisitos. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, conhece a impugnação e,
no mérito, nega provimento à impugnação apresentada pelos Promotores de Justiça Francineide Sousa Silva e Luciano Lopes Nogueira
Ramos, ao pedido de permuta formulado pelos Promotores de Justiça Everângela Araújo Barros e José Hamilton Bezerra Lima. Relator
passa a leitura do voto. Voto: "I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PERMUTA FORMULADO: Preambularmente, antes de analisar o eventual
provimento da presente impugnação, é imperiosa sua submissão a um prévio exame de admissibilidade. Diante disso, voto pelo seu recebimento
e conhecimento, vez que tempestivo, na forma do art. 35 da Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI e Edital nº 43/2018 - CSMP, disponibilizado no
Diário Eletrônico do MPPI no dia 26/10/2018 e publicado no dia 29/10/2018. Sendo assim, passamos, de logo à análise de seu mérito. Os
Promotores de Justiça Francineide de Sousa Silva e Luciano Lopes Nogueira Ramos apresentaram impugnação ao pedido de permuta formulado
pelos requerentes, sob a alegação da incidência, por parte do Promotor de Justiça José Hamilton Bezerra Lima, dos incisos II e III do art. 33 da
Resolução nº 02/2018 do CSMP, in verbis: Resolução nº 02/2018 do CSMP Art. 33. A remoção por permuta entre os membros do Ministério
Público do Estado do Piauí da mesma entrância ou categoria somente será deferida se, além de atender os requisitos do art. 136 da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, não incidir nas seguintes hipóteses relativas aos permutantes: (...) II - estiver a menos de 01 (um) ano de se
submeter a aposentadoria compulsória de que trata o art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988; III - estiver no gozo de licença
para tratamento de saúde (art. 103, I da LCE nº 12/93), licença para aperfeiçoamento jurídico (art. 110 e 111 da LCE nº 12/93), licença prêmio
por assiduidade (art. 112 da LCE nº 12/93) ou licença para exercício de mandato eletivo (art. 113 da LCE nº 12/93); - grifo nosso. Ocorre que, da
leitura do dispositivo supra, resta evidenciado que se refere à aposentadoria compulsória, de que trata o art. 40, §1º, inciso II, da Constituição
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Federal de 1988, o que não se configura no presente caso. Ademais, não há vedação expressa na legislação vigente que obste o deferimento
do pedido de permuta caso o requerente já preencha os requisitos de uma possível aposentadoria voluntária. Sobre o respectivo tema, oportuno
destacar o seguinte trecho constante no Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01045/2016-58 do CNMP trazido à baila pelos
impugnantes: "(...) as nuances do caso concreto me levam a entender que não são nulos os atos de remoção por permuta expedidos
pelo órgão requerido no Procedimento Administrativo n.º 2016/029940. Encampo esta conclusão por entender que inexiste, até o
momento, vedação expressa a tal prática no âmbito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, não havendo, destarte, violação
direta ao princípio da legalidade nas remoções por permuta realizadas nas condições sub examine. (...)" - grifo nosso. Em análise ao
citado Procedimento de Controle Administrativo, pode-se auferir que o E. CNMP recomendou ao Parquet de Santa Catarina que exigisse um
tempo mínimo de 06 (seis) meses de permanência na nova lotação para a manutenção da remoção por permuta, no entanto, manteve as
permutas até então realizadas, visto não haver violação direta ao princípio da legalidade, considerando a inexistência de vedação expressa a tal
prática. Frise-se que, mesmo já tendo preenchido os requisitos exigidos para uma possível aposentadoria voluntária, à fls. 54, fora colacionada
Certidão nº 214/2018, emitida pela Coordenadoria de Recursos Humanos, atestando que até o presente momento, inexiste requerimento de
aposentadoria formulado pelo Promotor de Justiça José Hamilton Bezerra Lima. No tocante ao inciso III da Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI,
pode-se constatar que não há qualquer óbice ao deferimento da permuta, quando apenas o seu pedido fora feito durante o período de licença de
um dos postulantes, não podendo, em verdade, encontrar-se o requerente em gozo de licença para tratamento de saúde quando do julgamento
do presente pedido. Ora, o permutante já gozou os 12 (doze) dias da licença requerida, a qual encerrou-se no dia 29.10.2018, já tendo, portanto,
retornado ao trabalho, conforme comprovado nos autos. Dessarte, no caso em lume, não restou comprovado que o presente pedido de
permuta vise burlar os institutos da promoção e remoção ou fira os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, havendo,
na verdade, um interesse público relevante, senão vejamos. O Nobre Promotor de Justiça José Hamilton Bezerra Lima é titular da 26ª Promotoria
de Justiça de Teresina, a qual, a partir da Resolução nº 03/2018 do CPJ, passou a compor o Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais,
conforme art. 19, I da referida resolução. Ocorre que, tal Promotoria de Justiça passou a exercer suas funções junto à Central de Inquéritos de
Teresina, e, portanto, várias ações penais propostas pelo referido Promotor estão sendo distribuídas à 1ª Vara Criminal, sendo o titular seu irmão,
o Magistrado Carlos Hamilton Bezerra Lima. Desta feita, o Magistrado torna-se impedido em atuar em tais ações, nos termos do art. 252, I do
CPP e art. 144, III do CPC, sendo tais processos distribuídos à Juíza Substituta Valdênia Moura Marques de Sá, a qual é titular da 9ª Vara
Criminal e exerce o seu mister em local distinto do Fórum Cível e Criminal. Em razão de sucessivos impedimentos, o aludido Magistrado
encaminhou ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral de Justiça e Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, solicitando a
resolutividade do referido problema. De igual forma, a Magistrada Substituta oficiou ao Procurador-Geral de Justiça informando sobre a grande
demanda de processos na Vara em que é titular, ocasionada pela quantidade de processos que está recebendo oriundos da 1ª Vara Criminal,
bem como em razão dos deslocamentos do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí ao Fórum Central Cível e Criminal, para realizar
audiências e dar andamento nos processos, o que está comprometendo a efetividade de seu trabalho perante a Vara em que é titular. Em
resposta aos ofícios recebidos, o D. Procurador-Geral de Justiça informa sobre a impossibilidade de mudança das atribuições da 26ª Promotoria
de Justiça, uma vez que esta passou a compor o Núcleo Criminal, na forma da Resolução nº 03/2018 do CPJ/PI, após recomendação expedida
pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não obstante o exposto, a Promotora de Justiça Everângela Araújo Barros Parente, ora
requerente, encontra-se em exercício no Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, o que
a impossibilita de responder pela Comarca em que é titular, em razão da distância entre Piripiri e Teresina ser aproximadamente 160 km. Dessa
forma, havendo o deferimento da permuta, há a possibilidade da postulante acumular as atribuições do CACOP e 26ª Promotoria de Justiça de
Teresina. Ante o exposto, não restando demonstrando qualquer afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, CONHEÇO da presente
impugnação e NEGO-LHE PROVIMENTO. II. DO MÉRITO DO PEDIDO DE PERMUTA FORMULADO: A remoção por permuta se perfaz
mediante a manifestação de vontade de dois servidores que desejam, de forma recíproca, ocupar a lotação um do outro, desde que atendidos os
requisitos legais. A priori, destaca-se que, tal instituto encontra respaldo na Constituição Federal, em seu art. 93, VIII-A, aplicando-se, por
simetria, ao Ministério Público, conforme preleciona o art. 129, §4º da Carta Magna, a saber: Constituição Federal Art. 93. Lei complementar, de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) VIII-A a remoção a
pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do
inciso II; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) - grifo nosso. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: § 4º
Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Ademais,
verifica-se a presença da remoção por permuta no art. 136 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, o qual reproduz integralmente o disposto no
art. 64 da Lei Federal nº 8.625/93, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, senão vejamos: Lei Federal nº 8.625/93 Art. 136 - É
permitida a remoção por permuta entre os membros do Ministério Público da mesma entrância ou categoria, observados: I - o pedido escrito e
conjunto, formulado por ambos os presidentes; II - a renovação de remoção por permuta só será permitida após o decurso de dois anos; III - a
remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo. Ressalte-se ainda, que tal dispositivo encontra-se regulamentado no âmbito do
Parquet Estadual, através da Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI. Compulsando o presente procedimento, verifica-se que não há qualquer óbice
ao deferimento do pedido formulado pelos promotores postulantes. Em análise à lista de antiguidade dos membros do Ministério Público do
Estado do Piauí, atualizada em novembro de 2018, constata-se que os Promotores de Justiça EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTES,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri e JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, não ocupam
a primeira quinta parte da lista de antiguidade da entrância final. Verifica-se ainda, que os requerentes não se encontram a menos de um 01 (um)
ano de se submeterem à aposentadoria compulsória, tampouco, estão em gozo de licença ou na iminência de serem exonerados. Cabe
consignar, posto que oportuno, que os Promotores de Justiça não foram removidos por permuta nos últimos 02 (dois) anos, conforme pesquisa
realizada no endereço eletrônico do Parquet Estadual, bem como não foram promovidos/removidos para as respectivas Promotorias há menos de
01 (um) ano, cumprindo todos os requisitos encartados no art. 33 da Resolução nº 02/2018 do CSMP-PI e art. 136 da Lei Complementar Estadual
nº 12/93. Portanto, no presente caso, verifica-se que os Promotores de Justiça postulantes preenchem os requisitos para a permuta, vez que
atendem ao estabelecido na legislação pertinente e obedecem aos princípios da moralidade, impessoalidade e razoabilidade. Ademais,
destaque-se o relevante interesse público na presente movimentação, como amplamente exposto alhures. Isto posto considerando que os
requerentes atendem as exigências contidas no art. 33 da Resolução nº 02/2018 c/c art. 136 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, VOTO pelo
DEFERIMENTO do pedido conjunto de Remoção por Permuta apresentado pelos Promotores de Justiça de entrância final EVERÂNGELA
ARAÚJO BARROS PARENTES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri e JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA, titular da 26ª Promotoria de
Justiça de Teresina. Presidente, no mérito, enfatiza que o pedido preenche todos os requisitos legais, previstos nos arts. 135 e 136 da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, Resolução CSMP nº 02/2018 e Regimento Interno deste Conselho Superior, inclusive a vontade dos
permutantes está devidamente demonstrada, acompanhando o relator. Dr. Aristides Silva Pinheiro vota a favor, pois não ver motivos formais,
motivos legais, nada constando nos autos que conteste, que o faça ser contra. Não sabe as consequências, mas vota por ser legal. Dr. Alípio de
Santana Ribeiro acompanha o relator, a favor da remoção. Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando considera o pleito legítimo. Enfatiza que
os proponentes atenderam todos os requisitos, tanto da lei complementar quanto da Resolução nº 02/2018. Entende que se os proponentes
atendem os requisitos e se está de acordo com os dispositivos de lei, a remoção há de ser deferida, portanto acompanha o voto do relator. Pelo
conhecimento, rejeitando a impugnação, e no mérito pela permuta entre os Promotores de Justiça. Dr.ª Clotildes Costa Carvalho considera que
não assiste razão aos impugnantes. Destaca que à época do pedido de permuta, o Promotor de Justiça José Hamilton Bezerra Lima não se
encontrava de licença, um dos argumentos utilizados para impugnação. Ademais, destaca que inexiste pedido de aposentadoria voluntária e que
o permutante não possui idade suficiente a ensejar aposentadoria compulsória. A Conselheira aborda que o pedido de impugnação fora
formulado com base em conversa travada pelo aplicativo Whatsapp, a qual foi anexada aos autos, o que considera prova ilícita que deverá ser
desentranhada dos autos. Dr. Aristides Silva Pinheiro levanta questão de ordem e considera que tais provas devem ser simplesmente
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desconsideradas e não desentranhadas. A Conselheira, Dr.ª Clotildes Costa Carvalho, vota a favor da permuta, entendendo que inexiste
documento de aposentadoria voluntária nos autos e que atende a todos os requisitos. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, removeu,
por permuta, a Promotora de Justiça Everângela Araújo Barros para a 26ª Promotoria de Justiça de Teresina e o Promotor de Justiça
José Hamilton Bezerra Lima para a 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
4.2 Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
Transferida a presidência ao Dr. Alípio de Santana Ribeiro no julgamento do procedimento pautado no item 2.1.1.
4.2.1 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000221/2018-07 (GEDOC nº 000087-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: solicitação de diárias. Interessado: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Requerimento de
pagamento de diárias a membro ministerial para fins de indenização por despesas decorrentes de deslocamento no exercício de suas atribuições
mediante prestação de contas. Parecer conclusivo oriundo do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público manifestando-se favorável ao
pagamento das diárias solicitadas pelo agente parquetiano. Preenchimento dos requisitos legais. Homologação do pagamento das diárias
requeridas perante o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, manifestou-se
favoravelmente ao pagamento de diárias ao Promotor de Justiça, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.2 Procedimento Preparatório SIMP nº 000050-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: apurar possível cumulação
irregular de cargos públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Aristides Silva
Pinheiro. Denúncia de ocorrência de improbidade administrativa por parte de profissional do Tribunal de Justiça consistente na acumulação ilegal
de cargos públicos no Município de Floriano-PI. Notificação do servidor público demandado para realização de audiência extrajudicial, que
informou o saneamento da situação com a sua exoneração do cargo exercido no Município de Arraial-PI. Irregularidades sanadas após
recebimento da notificação ministerial e diligências por parte do órgão de execução. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.3 Inquérito Civil nº 09/2014 (SIMP nº 000012-085/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: averiguar a ocorrência dos
fatos noticiados, coletar provas, caso necessário, adotando ao final as medidas judiciais cabíveis acerca da obra de construção da Unidade
Escolar da Localidade Pitombas. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
Denúncia de atraso na conclusão de obras públicas de infraestrutura da Unidade Escolar Nossa Senhora da Conceição situada no Município de
Sebastião Barros/PI. Notificação do gestor municipal e do Setor de Perícias do Ministério Público, que realizou relatório de inspeção informando o
saneamento e a conclusão das obras na escola municipal. Irregularidades sanadas após recebimento da notificação ministerial e diligências por
parte do órgão de execução. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção
de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.4 Inquérito Civil nº 04/2017 (SIMP nº 000179-310/2017). Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do Piauí. Assunto: investigar se o atual
Prefeito de Pedro Laurentino-PI reduziu indevidamente a carga horária de professores efetivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Sebastião Jacson Santos Borges. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de prática de crime de responsabilidade e de improbidade
administrativa do Prefeito Municipal de Pedro Laurentino/PI consistentes na redução indevida da carga horária de professores efetivos.
Notificação do gestor municipal para saneamento das irregularidades, cujas tratativas restaram infrutíferas. Subsequente ajuizamento de ações
judiciais perante a justiça estadual. Perda do objeto. Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do
arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do
Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.5 Inquérito Civil nº 43/2017 (SIMP nº 000143-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades na contratação de servidores sem concurso público, no Município de Aroeiras do Itaim. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de prática de crime de responsabilidade e de improbidade
administrativa do ex-Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI, em virtude de contratação de servidores sem o devido concurso público no ano de
2012. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em face do longo lapso de tempo decorrido do evento criminoso. Ausência de ocorrência
de dano ao erário, que é imprescritível, consoante entendimento da Súmula CSMPPI nº 01. Homologação do arquivamento proposto.Egrégio
Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018,
na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.6 Inquérito Civil nº 25/2017 (SIMP nº 000087-025/2015). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no contrato firmado entre a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC) e a Empresa SERVFAZ LTDA. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades na
contratação da empresa "SERVFAZ Ltda." para prestar serviços terceirizados junto à Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves
(FMCMC). Notificação do gestor municipal, que comprovou eficazmente a ausência de irregularidades na contratação de atividades de apoio à
Administração, notadamente ações materiais acessórias, instrumentais e complementares aos assuntos que constituem área de competência
legal do órgão. Irregularidades não comprovadas após a realização de diligências por parte do órgão especializado. Homologação do
arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do
Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.7 Inquérito Civil nº 02/2013 (SIMP nº 000044-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
na AGESPISA quanto ao refaturamento de contas de águas e esgotos, bem como isenção de alguns consumidores. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades nos serviços de
refaturamento de contas de águas e esgotos de consumidores pela empresa AGESPISA situada no Município de Teresina-PI. Notificação do
gestor da empresa de economia mista, que comprovou a regularidade na execução dos serviços de cobrança. Irregularidades não comprovadas
após a realização de diligências por parte do órgão especializado. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.2.8 Procedimento Preparatório SIMP nº 000087-004/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar supostas práticas
ofensivas aos direitos dos consumidores mormente no que diz respeito à cobrança indevida de serviços não prestados bem como a ausência de
informações claras e precisas sobre esses serviços no Restaurante Matisse em Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Maria das Graças do Monte Teixeira. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de violação do direito do consumidor consistente na
ausência de informações acerca de cobrança de "couvert artístico" por parte do Restaurante Matisse, situado no Município de Teresina-PI.
Notificação do gestor da empresa privada, que comprovou a regularidade na execução da cobrança dos serviços durante os jogos da Copa do
Mundo de 2018. Irregularidades não comprovadas após a realização de diligências por parte do órgão especializado. Homologação do
arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do
Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.9 Inquérito Civil SIMP nº 000003-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: nomeação do Vereador Jeová para o
cargo de Diretor-Geral do DETRAN. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades na nomeação do Vereador Jeová Barbosa de Carvalho Alencar para o cargo em comissão de Diretor
do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (DETRAN/PI). Notificação do Presidente da Câmara Municipal de Teresina-PI, que comprovou a
regularidade na nomeação do gestor autárquico. Irregularidades não comprovadas após a realização de diligências por parte do órgão
especializado. Homologação do arquivamento proposto.Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
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arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.10 Inquérito Civil nº 55/2018 (SIMP nº 000041-033/2018). Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar ausência de
transporte escolar a alunos do Povoado São José do Salu que estudam na E. M. Santa Filomena, localizada no Povoado dois Irmãos, zona Rural
do Município de Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva
Pinheiro. Denúncia de irregularidades no fornecimento de veículos de transporte escolar para alunos residentes no Povoado São José do Salu e
estudando no Povoado Dois Irmãos, zona rural do Município de Teresina-PI. Notificação do Secretário Municipal de Educação (SEMEC),que
informou a posteriori que o serviço havia sido regularmente restabelecido. Irregularidades sanadas após recebimento da notificação ministerial e
diligências por parte do órgão de execução. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou
a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.11 Inquérito Civil nº 18/2011 (SIMP nº 000045-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidade de
nomeação de Assessores Jurídicos pela Prefeitura de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.
Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de prática de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa do Prefeito Municipal
de Teresina-PI, em virtude da contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica sem o devido processo licitatório no ano de 2011.
Expedição de Recomendação Ministerial ao novo Prefeito Municipal eleito, que efetuou a exoneração dos servidores públicos comissionados
nomeados indevidamente. Irregularidades sanadas após recebimento da notificação ministerial e diligências por parte do órgão de execução.
Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos
termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.12 Inquérito Civil nº 30/2014 (SIMP nº 000220-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: fiscalizar e acompanhar o
andamento das obras de reforma e ampliação do Hospital do Monte Castelo, na Zona Sul de Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora
de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades na conclusão das obras de
reforma e ampliação do Hospital do Monte Castelo situado no Município de Teresina-PI. Notificação do Diretor da Fundação Municipal de Saúde
(FMS), que informou a posteriori, o saneamento das omissões relativas às obras contratadas anteriormente. Irregularidades sanadas após
notificação ministerial e diligências por parte do órgão especializado. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.2.13 Inquérito Civil nº 40/2017 (SIMP nº 000057-027/2017). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de viabilizar a devida
assistência médica no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla Daniela Furtado
Maia Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades na prestação de assistência médica à paciente por parte do
Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela situado no Município de Teresina-PI. Notificação do Diretor do Laboratório Central de Saúde Pública
(LACEN), que informou o saneamento a posteriori das omissões relativas à realização do exame de saúde pleiteado. Irregularidades sanadas
após notificação ministerial e diligências por parte do órgão especializado. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.14 Inquérito Civil nº 147/2017 (SIMP nº 000262-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de terem os
diretores do HRCM - Hospital Regional de Campo Maior, durante o ano financeiro de 2015, realizado pagamento irregular de Gratificação de
Incentivo à Melhoria de Assistência à Saúde - GIMAS a prestadores de serviço contratados para serviços pontuais pelo HRCM, bem como
servidores com contrato temporário de trabalho junto ao HRCM. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de prática de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa do Diretor do Hospital
Regional de Campo Maior/PI (HRCM), em virtude de pagamentos irregulares de GIMAS a prestadores de serviços contratados para serviços
pontuais e a servidores com contratos temporários. Notificação do gestor municipal da saúde para saneamento das irregularidades, cujas
tratativas restaram infrutíferas. Subsequente ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACP) perante a Justiça Estadual. Perda do objeto. Falta de
justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento proposto. A Presidente apresenta voto divergente. Egrégio
Conselho Superior, por maioria, rejeitou a homologação da promoção de arquivamento, tendo em vista a judicialização da matéria,
vencido o voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.15 Inquérito Civil nº 148/2017 (SIMP nº 000263-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de terem os
diretores do HRCM - Hospital Regional de Campo Maior, durante o ano financeiro de 2015, realizado pagamento irregular de GIMAS a servidores
não ligados à saúde. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes Souza. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia
de prática de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa do Diretor do Hospital Regional de Campo Maior/PI (HRCM), em virtude
de pagamentos irregulares de GIMAS a servidores não ligados à saúde no exercício financeiro de 2015. Notificação do gestor municipal da saúde
para saneamento das irregularidades, cujas tratativas restaram infrutíferas. Subsequente ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACP) perante a
Justiça Estadual. Perda do objeto. Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento proposto. A
Presidente apresenta voto divergente. Egrégio Conselho Superior, por maioria, rejeitou a homologação da promoção de arquivamento,
tendo em vista a judicialização da matéria, vencido o voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.16 Inquérito Civil nº 10/2012 (SIMP nº 000275-208/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Gilbués. Assunto: investigar, apurar, coibir e
ajustar condutas acerca de saques indevidos de valores em espécies por parte dos gestores de contas públicas dos municípios de Barreiras do
Piauí, São Gonçalo do Gurgueia de Gilbués. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: José Sérvio de Deus Barros. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro. Denúncia de prática ilegal de compra de votos de eleitores através de saques indevidos de valores em espécie por parte de exgestores de contas públicas dos Municípios de Barreiras do Piauí/PI, São Gonçalo do Gurgueia/PI e Gilbués/PI. Pedido de declínio de atribuição
para o Ministério Público Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, em virtude de prática de crime de captação de sufrágio. Existência de afronta a
interesses de atribuição eleitoral que justifica a competência da Justiça Eleitoral para condução do feito. Homologação do declínio de atribuição
proposto, com a devolução dos autos à Promotoria Eleitoral de origem para continuação das investigações. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, aprovou o declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018,
na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.17 Inquérito Civil nº 02/2014 (SIMP nº 000659-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: parcelamento de
dívida no acordo firmado entre a ELETROBRAS e o Município de Nova Santa Rita-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Sebastião Jacson Santos Borges. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades na celebração de Termo de Acordo firmado
entre a Empresa Eletrobrás e o Município de Nova Santa Rita/PI para cobrança de dívidas pretéritas. Notificação do gestor municipal, que
comprovou a regularidade na execução do contrato de confissão de dívida. Irregularidades não comprovadas após a realização de diligências por
parte do órgão especializado. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção
de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.18 Procedimento Preparatório nº 01/2009 (SIMP nº 000670-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
empréstimos efetuados junto ao Banco do Brasil irregularmente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson Santos
Borges. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de prática de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa por parte do
ex-Prefeito Municipal de João Costa-PI, em virtude de empréstimos consignados fraudulentos realizados através da celebração de Convênio com
o Banco do Brasil no exercício financeiro de 2000. Ausência de ocorrência de dano ao erário, que é imprescritível, consoante entendimento da
Súmula CSMPPI nº 01. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.19 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000847-284/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes. Assunto: descumprimento de
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orientações do CNE/CEB nº 08/2004, por parte da Secretaria Municipal de Educação de Buriti dos Lopes, no que tange a jornada de trabalho de
professores da rede de ensino municipal. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francineide de Sousa Silva. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro. Denúncia de irregularidades espelhadas no descumprimento da jornada de trabalho de professores pertencentes à rede de
ensino do Município de Buriti dos Lopes-PI. Notificação da Secretaria Municipal de Educação, que comprovou a inexistência das anormalidades
suscitadas no plano educacional. Irregularidades não comprovadas após a realização de diligências por parte do órgão especializado.
Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos
termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.2.20 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000414-199/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: estelionato. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro. Denúncia de ocorrência de crime
de estelionato (art. 171 do CP) praticado pelos investigados, imputando-se a prática ilegal da profissão de educadores físicos na "Academia
Corpo Atlético" situada na cidade de Cocal-PI. Requisição perante a autoridade policial local de instauração de inquérito policial para apurar os
fatos elencados na representação criminal. Falta de atribuição da presente Promotoria de Justiça para continuar a analisar o caso. Perda do
objeto. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento,
nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
Dr. Aristides Silva Pinheiro solicita a inversão da pauta para apresentação do item 4.1. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
defere a inversão de pauta. Dr. Aristides Silva Pinheiro apresenta os relatórios.
4.3 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
O Relator anuncia o julgamento em bloco dos procedimentos pautados nos itens 2.2.1 e 2.2.2.
4.3.1 Inquérito Civil nº 45/2015 (SIMP nº 000063-029/2015). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: falta de acessibilidade no
Hospital da UNIMED. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
Prazo de conclusão do inquérito civil expirado. 1. Prorrogação do prazo, por mais 01 (um) ano, tendo em vista a imprescindibilidade de novas
diligências, com fulcro no art. 23 parágrafo único da Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, prorrogou o prazo do inquérito civil por 1 (um) ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.2 Inquérito Civil SIMP nº 000044-065/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Poluição sonora. Prorrogação de prazo.
Promotor de Justiça: Cristiano Farias de Peixoto. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. Prazo de conclusão do inquérito civil expirado. 1.
Prorrogação do prazo, por mais 01 (um) ano, tendo em vista a imprescindibilidade de novas diligências, com fulcro no art. 23 parágrafo único da
Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, prorrogou o prazo do inquérito civil por 1
(um) ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.3 Inquérito Civil nº 037/2017 (SIMP nº 000441-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: existência de contratações
irregulares no Município de Milton Brandão. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Alípio
de Santana Ribeiro. APURAR NOTÍCIA DE CONTRATAÇÕES IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO-PI. 1. Inquérito Civil
instaurado com o fim de apurar contratações irregulares no Município de Milton Brandão-PI. 2. Em audiência extrajudicial, datada de 25.10.2018,
compareceu o Prefeito Municipal de Milton Brandão acompanhado do advogado do município, ocasião em que foi apresentado Termo de
Ajustamento de Conduta, o qual manifestou aceitação integral dos seus termos (fls. 145). 3. Às fls. 146/148 consta Termo de Ajustamento de
Conduta entre o MPPI e o Município de Milton Brandão, no qual ficou determinado que o referido município deverá realizar concurso para
provimento de vagas existentes no serviço público efetivo, em todos os setores da máquina administrativa, assumindo o compromisso de
erradicar contratações precárias que não observem o delineamento constitucional (art. 37, IX, da CF). 4. Da análise dos autos, verifica-se que o
Promotor de Justiça presidente do feito adotou as medidas pertinentes ao deslinde do caso, tendo celebrado Termo de Ajustamento de Conduta
entre o MPPI e o Município de Milton Brandão-PI, motivo pelo qual esvaziou o objeto deste Inquérito. 5. Arquivamento que se impõe.
Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.4 Inquérito Civil nº 150/2017 (SIMP nº 000265-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de terem os
diretores do HRCM - Hospital Regional de Campo Maior - durante o ano financeiro de 2015, dolosamente negligenciado sistema informatizado de
almoxarifado disponibilizado pelo Estado do Piauí, expondo a risco o regular fluxo de almoxarife de itens indispensáveis em qualquer unidade de
saúde de urgência e emergência. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Alípio de Santana
Ribeiro. APURAR POTENCIAIS IRREGULARIDADES E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ORIUNDOS DA NÃO UTILIZAÇÃO
ADEQUADA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, NO ANO DE 2015, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - PI. 1. Fora instaurado
Inquérito Civil (fls. 01/01- V), apurar potenciais irregularidades e atos de improbidade administrativa oriundos da não utilização adequada de
sistema de almoxarifado, no ano de 2015 no HRCM - Hospital Regional de Campo Maior. 2. Após regular instrução do feito, o Promotor de
Justiça constatou conforme relatório de inspeção no referido Hospital, que o sistema informatizado de almoxarifado do Hospital Regional de
Campo Maior estava funcionando, bem como verificou ausência de justa causa para continuar com as investigações, o que motivou o
arquivamento do Inquérito Civil. 3. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.5 Inquérito Civil nº 05/2013 (SIMP nº 000929-284/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes. Assunto: apurar possível
irregularidade no transporte escolar/uso de veículos em péssimo estado de conservação e motoristas sem habilitação. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Francineide de Sousa Silva. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. APURAR POSSÍVEL
IRREGULARIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR/USO DE VEÍCULOS EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MOTORISTAS SEM
HABILITAÇÃO. 1. Fora instaurado Inquérito Civil (fls. 02/04) no âmbito da Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, após representação
formulada pelos vereadores do Município de Caxingó, noticiando que o transporte escolar não estava adequado para transportar os alunos e era
realizado por motoristas sem habilitação, bem como informaram que a gestão estava descumprindo termo de ajustamento de conduta celebrado
com o Ministério Público do Trabalho ao realizar contratações precárias de servidores, ao invés de nomear aprovados no concurso público
realizado. 2. Em resposta ao ofício ministerial, a Prefeita Municipal informou que desconhecia casos de transporte escolar inadequado, assim
como estava trabalhando com veículos em perfeito estado de conservação e uso. Aduziu ainda que o termo de ajustamento de conduta estava
sendo cumprido, vez que a atual administração realizou 07 (sete) chamadas de aprovados no último concurso público realizado pela ex-gestora,
momento em que anexou aos autos cópias dos diários oficiais (fls. 54/64). 3. Após regular instrução do Inquérito Civil, a Promotora de Justiça
constatou, após documentação acostada aos autos (56/64), ausência de indícios de irregularidades a ensejar judicialização dos fatos, restando,
pois, atingindo o fim a que se destinava este Inquérito. 1. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.3.6 Inquérito Civil SIMP nº 000073-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: garantir o cumprimento da Lei Acesso à
Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente nos portais de transparência do Município de Floriano e do Poder Legislativo.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. APURAR
VIOLAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527/11. 1. Fora instaurado Procedimento Preparatório (fls. 02/03), com base no
Ofício n° 068/2018/CACOP, com o fim de verificar a ocorrência de violação da Lei de Acesso à Informação — Lei n° 12.527/2011, no Município
de Floriano, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso
de comprovação da legislação pertinente. 2. Posteriormente, o Prefeito Municipal de Floriano informou que cumpre regularmente o dever de
transparência ativa e passiva, através do Portal da Transparência disponibilizado no seguinte endereço, na rede mundial de computadores: www.
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floriano.pi.gov.br, bem como comunicou que o referido site era de caráter público, devidamente controlado pela Agência de Tecnologia da
Informação do Estado do Piauí. Por fim, aduziu que o banco de dados era atualizado diariamente ( fls. 19/23). 3. Após regular instrução, o
Promotor de Justiça presidente do feito constatou a inexistência de violação da legislação pertinente, bem como a falta de justa causa, restando,
pois, atingindo o fim a que se destinava este Procedimento Preparatório. 4. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.7 Inquérito Civil nº 02/2017 (SIMP nº 000361-236/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Joaquim Pires. Assunto: apurar a existência de
credenciamento e autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino denominado "Escola Tia Aninha", localizada no Município de
Joaquim Pires. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. APURAR A
EXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO "ESCOLA TIA
ANINHA", LOCALIZADO À RUA AGRIPINO COSTA, Nº333, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES. 1. Fora instaurado
Inquérito Civil (fls. 02/06), com o fim de apurar se existe credenciamento e autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino
denominado "Escola Tia Aninha", localizado no Município de Joaquim Pires. 2. Posteriormente, a Diretora da escola encaminhou o alvará de
funcionamento, documento comprovando a regularização perante a Secretaria de Fazenda do Estado, autorização de funcionamento do Corpo
de Bombeiros, licença sanitária, resolução do Conselho Estadual de Educação, termo de vistoria e fiscalização (fls. 20/39). 3. Após regular
instrução do feito, o Promotor de Justiça constatou que o problema foi solucionado, vez que houve a regularização do funcionamento da Escola
Tia Aninha, o que motivou o arquivamento do Inquérito Civil. 4. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.3.8 Inquérito Civil nº 69/2010 (SIMP nº 000058-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidades no
Concurso SEAD Edital nº 05/2007. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro. APURAR IRREGULARIDADES NO CONCURSO SEAD, EDITAL Nº 05/2007. 1. Fora instaurado Inquérito Civil (fls. 02/03) no
âmbito da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, após declarações prestadas pela Sra. Francislene dos Santos Carvalho, noticiando possíveis
irregularidades no concurso público da Secretaria Estadual de Administração, edital nº 05/2007, no tocante ao resultado final do referido
concurso. 2. Posteriormente, a NUCEPE, em atendimento a requisição ministerial, encaminhou a lista de candidatos aprovados na prova objetiva
do concurso púbico SEAD 2007-EDITAL 005/2007 - para provimento dos cargos de Auxiliar de serviços gerais, com as respectivas pontuações,
bem como as demais informações (fls. 33/254) 1. Após regular instrução do inquérito civil, constatou ausência de lesão a interesses tutelados
pelo ministério público, bem como os candidatos que concorreram na modalidade ampla concorrência foram classificados com resultados de 56 a
60 pontos, não tendo a denunciante alcançado a pontuação mínima, restando, pois, atingindo o fim a que se destinava este inquérito. 2.
Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos
termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.9 Inquérito Civil nº 91/2009 (SIMP nº 000750-085/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: suposto auxílio na prática de
"grilagem" de terras do imóvel denominado Fazenda Branquinha no Município Corrente-PI. Declínio de atribuições. Promotora de Justiça:
Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. Suposto auxílio na prática de grilagem de terras do imóvel denominado Fazenda
Branquinha no Município de Corrente-PI. Declínio de atribuições em favor da Promotoria Regional Agrária de Bom Jesus - PI, com remessa dos
autos, inteligência do art. 9º - A, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público - decisão homologada. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, aprovou o declínio de atribuições e determinou a remessa dos autos à Promotoria Regional de Bom Jesus,
nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.10 Procedimento Preparatório nº 13/2018 (SIMP nº 000002-258/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar
consumo de água do reservatório situado na Localidade Tinguis, em São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. AVERIGUAR CONSUMO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO SITUADO NA
LOCALIDADE TINGUIS, EM SÃO LUIS DO PIAUÍ-PI. 1. Fora instaurado Procedimento Preparatório (fls. 02/03), no âmbito da 1ª Promotoria de
Justiça de Picos-PI, com o fim de apurar consumo de água do reservatório situado na localidade Tinguis, em São Luís do Piauí. 2. A certidão de
fls. 20 informa que, após diligências na referida localidade, as partes não foram encontradas. 3. Após regular instrução, a Promotora de Justiça
presidente do feito, verificou que as partes não foram encontradas, restando impossível o prosseguimento do feito, em virtude da ausência de
elementos de provas e de falta de êxito em localizar as partes para produzi-los, motivo pelo qual restou atingindo o fim a que se destinava este
Procedimento Preparatório. 4. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.11 Inquérito Civil nº 10/2013 (SIMP nº 000941-284/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes. Assunto: descaso por parte da
ELETROBRAS em relação à instalação de rede elétrica em sua residência em Caraúbas do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Francineide de Sousa Silva. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. APURAR DESCASO POR PARTE DA ELETROBRÁS EM
RELAÇÃO À INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, LOCALIZADA EM CARAÚBAS
DO PIAUÍ. 1. Fora instaurado Inquérito Civil (fls. 02/04) no âmbito da Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, após declarações prestadas pelo
Sr. Francisco de Assis Sampaio de Sousa, noticiando que solicitou a ligação de energia em sua residência junto à Eletrobrás e não foi atendido.
2. Em resposta ao ofício ministerial, a Eletrobrás informou que realizou a obra de extensão da rede de energia elétrica e fez a efetiva ligação de
energia elétrica na residência do Sr. Francisco de Assis Sampaio de Sousa (fls. 21/24). 3. Após regular instrução do Inquérito Civil, a Promotora
de Justiça constatou, após documentação acostada aos autos (fls. 20/24), que a Eletrobrás realizou a obra de extensão da rede de energia
elétrica e fez a efetiva ligação de energia elétrica na residência do Sr. Francisco de Assis Sampaio de Sousa, restando, pois, atingindo o fim a
que se destinava este Inquérito. 4. Arquivamento que se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.12 Procedimento Investigativo Criminal SIMP nº 000134-046/2018. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: crimes contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137 - arts. 1º a 3º). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro. APURAR SUPOSTO ILÍCITO TRIBUTÁRIO, CONSISTENTE EM NÃO RECOLHER O ICSM EM RAZÃO DE NÃO
TER REGISTRADO, NO LIVRO PRÓPRIO, O IMPOSTO DESTACADO EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. 1. Fora instaurado Procedimento
Investigatório Criminal (fls. 01), com a finalidade de apurar supressão de tributos ante a omissão de declaração de impostos em notas fiscais de
saída e constituição de estoques paralelos de mercadoria pela empresa Z GOMES BEZERRA E CIA LTDA. 2. Após regular instrução do
Procedimento Investigatório Criminal, verificou-se que houve o parcelamento dos débitos referentes à Certidão de Dívida Ativa, com
parcelamento em 90 (noventa) meses, restando, pois, suspensa a persecução penaL, conforme art. 68, da Lei 11.941/2009. 3. Arquivamento que
se impõe. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do
Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.3.13 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000337/2018-76 (GEDOC nº 000083-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: solicitação de esforço concentrado - 5ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Interessado: Francisco de Jesus Lima. Relator:
Dr. Alípio de Santana Ribeiro. Apurar requerimento para realização de esforço concentrado na 5ª e 10ª Promotorias de Justiça de Teresina, em
consonância com a manifestação da Corregedoria-Geral do MPPI, às fls. 116/119, conforme art. 15, inciso XXXI, da Resolução CSMP-PI nº
03/2017. Aprovação do esforço concentrado. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, aprovou a realização de esforço concentrado na
5ª e 10ª Promotorias de Justiça de Teresina, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do
CSMP-PI.
4.4 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
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4.4.1Inquérito Civil nº 105/2013 (SIMP nº 000025-029/2014). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acessibilidade para
pessoas com deficiência nas Unidades Cenecistas "Popular de Teresina" e "Deputado Átila Lira" em Teresina-PI. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual falta de
acessibilidade nas unidades cenecistas "Popular de Teresina" e "Deputado Átila Lira", nesta capital. Necessidade de novas diligências.
Prorrogação do prazo em 1(um) ano, nos termos do art. 23, parágrafo único da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça.
Remessa dos autos à Promotoria de Origem, a fim de que sejam realizadas as diligências necessárias para o desfecho do presente inquisitório.
Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, prorrogou o prazo do inquérito civil por 1 (um) ano, nos termos do voto do Relator. Julgado
em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
A Relatora anunciou o julgamento em bloco dos procedimentos pautados nos itens 2.3.2 a 2.3.5.
4.4.2Procedimento Preparatório SIMP nº 000054-101/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: apurar e sanar as
irregularidades na Escola Municipal Dom Edilberto referente ao perigo de danos a integridade física dos alunos durante o recreio, por falta de
proteção nas áreas de recreação, como a falta de muro. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar e sanar eventuais irregularidades infraestruturais na Escola Municipal Dom
Edilberto, referentes a suposta falta de grade de proteção nas áreas de recreação e ausência de muro. Celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta com o Município de Floriano/PI, no sentido de realizar as obras necessárias para garantir aos alunos um ambiente escolar sustentável e
seguro, notadamente, nas áreas de recreação. Acompanhamento do TAC, ex vi do Art. 9º, da Resolução CNMP nº 179/2017. Súmula nº 02
CSMP/PI. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.3Procedimento Preparatório SIMP nº 000053-101/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: construção/adaptação de
banheiros para pessoas com necessidades especiais na Escola Municipal José Francisco Dutra. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar e sanar eventuais irregularidades
na Escola Municipal José Francisco Dutra, referentes a suposta falta de banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Município de Floriano/PI, no sentido de promover a construção ou adaptação de
banheiro para alunos com necessidades especiais. Acompanhamento do TAC, ex vi do Art. 9º, da Resolução CNMP nº 179/2017. Súmula nº 02
CSMP/PI. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.4Procedimento Preparatório SIMP nº 000050-101/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: garantir a observância da
ordem jurídica que dispõe sobre o contrato de aprendizagem. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventuais irregularidades na contratação de funcionários aprendizes, por
parte de empresas sediadas no Município de Floriano/PI, em descumprimento ao percentual mínimo exigido legalmente. Celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta com os empreendimentos investigados, no sentido de assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e
quatro) anos inscritos em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, nos limites legais. Acompanhamento do TAC, ex vi
do art. 9º, da Resolução CNMP nº 179/2017. Súmula nº 02 CSMP/PI. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior,
à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.4.5 Procedimento Preparatório nº 01/2017 (SIMP nº 000313-191/2017). Origem: 2ª Promotoria de justiça de São João do Piauí. Assunto: tratase de comunicação realizada pelo CAODS-MPPI relatando irregularidades encontradas no CAPS do Município de São João do Piauí em não
estar prestando atendimento à população conforme portaria nº 336/GM/MS, de 19/02/2002, que regulamenta o funcionamento dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando. Apurar eventuais irregularidades no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS do Município de São João do Piauí/PI,
relativas à não prestação de atendimento adequado à população, em atenção às orientações do Ministério da Saúde. Celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta pelo Município investigado, no sentido de definir os prazos para adequação do Centro de Atenção Psicossocial às
normas sanitárias vigentes. Acompanhamento do TAC, ex vi do art. 9º, da Resolução CNMP nº 179/2017. Súmula nº 02 CSMP/PI. Homologação
da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto
da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.6 Inquérito Civil SIMP nº 000105-065/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: notícia de fechamento de escola estadual
por falta de segurança. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando. Apurar possível suspensão das atividades de instituição de ensino, no Município de Parnaíba, tendo em vista eventuais atos
de violência e falta de segurança. Juntada de informações pela Secretaria Estadual de Segurança, assegurando a intensificação do policiamento
ostensivo, nas adjacências da unidade em comento. Confirmação, pela Secretaria Estadual de Educação e pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do
Piauí, de melhorias infraestruturais na instituição, inclusive, com a instalação de câmeras de vigilância e cerca elétrica, bem como da contratação
de vigias noturnos. Exaurimento superveniente do objeto. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.4.7 Procedimento Preparatório nº 015/2018 (SIMP nº 000257-161/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: apurar
suposta acumulação ilegal de cargos públicos pela Controladora Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual acúmulo indevido
de cargos públicos, por servidora municipal de Morro do Chapéu/PI. Encaminhamento de Representação, pela Câmara de Vereadores,
noticiando, em síntese, o acúmulo irregular das funções de professora e de Controladora Geral do Município. Encaminhamento de
Recomendação Administrativa à municipalidade, a fim de anular o ato de nomeação da investigada ou exonerá-la, ad nutum, do cargo de
Controladora Geral do Município. Apresentação de documentação confirmando a exoneração da servidora. Ausência de elementos de convicção
capazes de demonstrar a efetiva prestação de serviços de magistério. Necessidade de novas diligências. Remessa dos autos à Promotoria de
origem. Não homologação do arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, não homologou o arquivamento e converteu o
julgamento em diligência para fins de esclarecimento sobre a prestação efetiva do serviço, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.8 Inquérito Civil nº 005/2017 (SIMP nº 000108-085/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: apurar possível ocorrência
de acumulação indevida de cargos públicos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual acúmulo indevido de cargos públicos por cirurgião dentista, nas redes municipais de saúde de
Corrente/PI, Barreiras do Piauí/PI, Riacho Frio/PI e Formosa do Rio Preto/BA. Apresentação de Defesa, pelo investigado, que aduziu, em síntese,
manter vínculos administrativos, apenas, com as municipalidades de Corrente/PI e Formosa do Rio Preto/BA. Juntada de documentação oriunda
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, confirmando a regularidade no acúmulo de cargos públicos por profissional da saúde, ex vi
do artigo 37, inciso XVI, alínea "c" da CF/88. Ausência de elementos de convicção, que demonstrem o elemento subjetivo caracterizador de
improbidade administrativa. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.9 Procedimento Preparatório nº 20/2016 (SIMP nº 000605-019/2016). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível
acumulação ilegal de cargos públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual acúmulo indevido de cargos públicos por servidor público. Apresentação de defesa, pelo
investigado, que aduziu, em síntese, manter vínculos administrativos, apenas, como médico do Hospital Infantil Lucídio Portella e professor da
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Universidade Estadual do Piauí. Confirmação de regularidade no acúmulo de cargos públicos por profissional da saúde, ex vi do artigo 37, inciso
XVI, alínea "c" da CF/88. Ausência de elementos de convicção, que demonstrem o elemento subjetivo caracterizador de improbidade
administrativa. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.10 Inquérito Civil SIMP nº 000066-199/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: irregularidades na contratação de servidores
públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando. Apurar eventual improbidade administrativa de ex-gestor municipal de Cocal/PI, tendo em vista possível contratação irregular de
servidores públicos em período vedado pela lei eleitoral, no ano de 2008. Lapso temporal superior há 05 anos. Prescrição de eventual "ação por
ato de improbidade administrativa", ex vi do Art. 23, inciso I, da Lei 8.429/92. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.11 Procedimento Preparatório nº 03/2009 (SIMP nº 000687-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
possível ato de improbidade administrativa cometida pelo ex-prefeito de Capitão Gervásio de Oliveira-PI. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual improbidade
administrativa de ex-gestor municipal de Capitão Gervásio Oliveira/PI, no exercício financeiro de 2008. Lapso temporal superior há 05 anos.
Prescrição de eventual "ação por ato de improbidade administrativa", ex vi do Art. 23, inciso I, da Lei 8.429/92. Homologação da promoção de
arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.12 Inquérito Civil nº 86/2018 (SIMP nº 000549-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: trata-se de
representação de ato de improbidade em face do ex-prefeito de Campo Alegre do Fidalgo. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual improbidade administrativa de exgestor municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI, tendo em vista suposta emissão de cheque sem a suficiente provisão de fundos, no exercício
financeiro de 2011. Lapso temporal superior há 05 anos. Prescrição de eventual "ação por ato de improbidade administrativa", ex vi do art. 23,
inciso I, da Lei 8.429/92. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção
de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.13 Procedimento Preparatório nº 001/2018 (SIMP nº 000018-277/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Cristalândia. Assunto:
representação ofertada pelo Vice-Prefeito de Cristalândia do Piauí/PI informando que o seu subsídio foi reduzido temporariamente, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, em 20% (vinte por cento), pelo atual Prefeito Municipal por meio de Decreto contrariando a Lei Orgânica
Municipal. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
Apurar possível redução ilegal dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito de Cristalândia do Piauí/PI, através de decreto oriundo do Chefe do
Executivo. Recomendação Administrativa ao gestor municipal investigado, a fim de revogar, imediatamente, o decreto autorizativo das reduções
dos subsídios, bem como proceder o pagamento das respectivas diferenças salariais. Atendimento da recomendação em comento, conforme
termo de declarações do interessado. Perda superveniente do objeto. Homologação da promoção de arquivamento. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.4.14 Inquérito Civil nº 025/2014 (SIMP nº 000032-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: contratação sem
concurso Público - Centro de Defesa da Mulher (CDM). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Apurar eventual contratação irregular de professores, sem concurso público, pelo
"Centro de Defesa da Mulher" - CDM, entidade supostamente mantida com recursos da Prefeitura Municipal de Teresina/PI, no ano de 2010.
Juntada de informações pela Prefeitura Municipal de Teresina/PI, confirmando a inexistência de qualquer convênio/contrato firmado entre a
entidade em comento e a municipalidade, bem como a ausência de repasses de verbas públicas. Exaurimento do objeto. Homologação da
promoção de arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da
Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
Às 12h16, Dr. Aristides Silva Pinheiro solicita autorização para se retirar da sessão, justifica pela necessidade de despachar no
gabinete.
4.5 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro (continuidade)
4.5.2 Inquérito Civil nº 12/2018 (SIMP nº 000103-182/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: acompanhar os
procedimentos a serem adotados à execução de crédito em favor do Município de Lagoa do São Francisco. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Acompanhar os procedimentos a serem adotados
referentes à execução de crédito em favor do Município de Lagoa de São Francisco - PI. O presente procedimento fora instaurado após o
encaminhamento, pelo TCE-PI, de título executivo referente ao débito imputado ao Sr. José Pio Mendes de Mesquita, ex-Prefeito Municipal, e ao
sr. Raimundo Nonato Gomes de Mesquita, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde, que tiveram suas contas julgadas irregulares no ano de 2012,
nos autos do processo TC/nº 014151/16. No curso da investigação, restou comprovado que após a realização de audiência com o Parquet, o
atual Prefeito do Município interpôs ação executiva, destinada a cobrar judicialmente o débito imputado aos ex-gestores. Arquivamento.
Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.3 Inquérito Civil nº 036/2010 (SIMP nº 000034-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de denúncia
remetida pela Procuradoria Regional do Trabalho noticiando carga excessiva de trabalho aos funcionários de nível médio do HUT, bem como não
pagamento de horas extras, adicional de insalubridade e gratificações de urgência. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando
Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Apurar denúncia de jornada excessiva de trabalho sem pagamento de horas extras,
adicional de insalubridade e gratificações de urgência aos servidores públicos municipais no Hospital de Urgência de Teresina - HUT, situação
ocorrida em 2010. Procedimento instaurado após representação encaminhada pela Procuradoria Regional do Trabalho. Após solicitação do
Parquet, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) encaminhou a relação dos servidores que auferiram horas extras no mês de maio de 2010, bem
como os contracheques dos servidores lotados no HUT. Comprovação de que os pagamentos foram devidamente realizados. Improcedência da
denúncia. Arquivamento. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos
do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.4 Inquérito Civil nº 66/2010 (SIMP nº 000056-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: representação formulada
pelo Partido da Social Democracia Brasileira noticiando irregularidades no Diário Oficial do Estado do Piauí, por conta do retardamento da
publicação dos atos dos poderes do Estado. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro. Averiguar possíveis irregularidades no Diário Oficial do Estado do Piauí, por conta do retardamento da publicação dos atos
dos Poderes do Estado. Representação feita pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB. Constatação do atraso de uma semana da
publicação dos diários oficiais, situação ocorrida no ano de 2010. O douto Promotor de Justiça pautou pelo arquivamento do feito, considerando
que tais atrasos não se vislumbram com frequência na atualidade, como é de conhecimento público. Ademais, destaca-se o transcurso de lapso
temporal superior a 05 (cinco) anos desde o cometimento dos fatos, restando configurado o instituto da prescrição de eventuais atos de
improbidade administrativa, conforme art. 23, I da Lei nº 8.429/92. Sem mais razões para dar continuidade ao presente feito. Homologação do
arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.5 Inquérito Civil nº 080/2010 (SIMP nº 000064-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: investigação sobre as
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irregularidades quanto ao não preenchimento do quadro de servidores efetivos do ISEAF, através de Concurso Público ou relotação de
servidores originários. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
Investigar as irregularidades quanto ao não preenchimento do quadro de servidores efetivos do Instituto de Educação Superior Antonino Freire ISEAF, através de concurso público ou relotação de servidores originários, nesta capital. Procedimento instaurado após denúncia feita por
professores, alunos e funcionários do ISEAF. O Parquet enviou notificação à Secretaria Estadual de Educação solicitando informações sobre o
regime jurídico e quadro de funcionários do instituto. Em resposta, foram enviadas as devidas explicações e colacionada a lista dos funcionários.
Constatou-se que não havia irregularidades, tendo em vista que o quadro de funcionários era composto por efetivos, e apenas as atividades meio
não eram preenchidas por funcionários concursados, situação permitida no âmbito da administração pública. O douto Promotor de Justiça pautou
pelo arquivamento do feito. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos
termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.6 Procedimento Preparatório SIMP nº 000007-101/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: verificar a omissão da
SUTRAN (Superintendência de Trânsito do Município de Floriano) na publicação anual, via internet, da prestação de informações sobre a receita
arrecada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação para toda a sociedade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José
de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Verificar a omissão da SUTRAN na publicação anual, via internet, da prestação
de informações sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação para toda a sociedade, no Município de
Floriano-PI. O Parquet solicitou informações à administração municipal, via superintendência de trânsito, acerca do cumprimento no disposto no
Código de Trânsito Brasileiro, exigindo que fossem publicados, via internet, dados sobre a receita arrecadada com as multas de trânsito e sua
destinação. Foram colacionados aos autos documentos comprobatórios quanto ao cumprimento da determinação prevista em lei, motivo pelo
qual o douto Promotor de Justiça pautou pelo arquivamento do feito. Desnecessidade da realização de outras diligências. Homologação. Egrégio
Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018,
na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.7 Inquérito Civil nº 02/2011 (SIMP nº 000436-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Várzea Grande. Assunto: atraso na prestação de
contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - exercício de 2009, Município de Várzea Grande-PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Apurar suposto atraso na prestação de contas do
Município de Várzea Grande - PI, junto ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício de 2009. Trata-se de inquérito civil instaurado de ofício. O
Promotor de Justiça requisitou informações à administração municipal sobre as possíveis irregularidades, no entanto não obteve resposta. Diante
disso, buscou extrair as informações do site do referido tribunal e constatou que as contas estavam adimplidas e que a administração apenas
atrasou na prestação de tais contas. Ademais, ainda que existisse fundamento para propositura de ação civil pública, esta restaria prescrita em
razão do prazo quinquenal previsto na lei de ação popular, utilizado por analogia (conforme precedentes do STJ). Ausência de danos ao erário. O
douto Promotor de Justiça pautou pelo arquivamento do feito, considerando que não havia mais diligências a serem tomadas. Homologação do
arquivamento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.8 Inquérito Civil nº 06/2017 (SIMP nº 000385-168/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Francinópolis. Assunto: verificar e fiscalizar as
instalações, o abate, a manipulação e outras rotinas concernentes ao regular funcionamento do Matadouro Público do Município de
Francinópolis-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Verificar e
fiscalizar as instalações, o abate, a manipulação e outras rotinas concernentes ao regular funcionamento do matadouro público do Município de
Francinópolis - PI. Após solicitação ministerial, realizou-se vistoria in loco pela vigilância sanitária, constatando-se que o tratamento e o destino
dos dejetos líquidos encontravam-se irregulares. Diante da situação, o douto Promotor de Justiça celebrou Termo de Ajustamento de Conduta TAC com o Município, com o intuito de que o gestor apresentasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, protocolo de pedido de licenciamento
ambiental, bem como instalasse o sistema de inspeção municipal - SIM, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme apregoa a Lei Federal nº
5.517/68. Arquivamento. Homologação. Instauração de procedimento administrativo para acompanhamento do cumprimento do TAC. Súmula 02
do CSMP. Art. 8º, I Resolução nº 174/2017 do CNMP. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.9 Procedimento Preparatório nº 04/2009 (SIMP nº 000683-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
matadouro clandestino. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
Verificar a existência de matadouro clandestino no Município de São João do Piauí - PI. Procedimento instaurado após denúncia feita por
moradores da comunidade "Alto Matadouro", do referido município, no ano de 2009. Após a intervenção ministerial, a vigilância sanitária realizou
inspeção in loco, constatando que o referido matadouro não atendia as exigências legais, e, portanto, procedeu com a imediata interdição do
estabelecimento e abate de animais. Tendo o presente procedimento atingido a sua finalidade, o douto Promotor de Justiça promoveu o
arquivamento do feito. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos
do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.10 Procedimento Preparatório nº 008/2018 (SIMP nº 000540-085/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: averiguar
situação do Poço Artesiano perfurado, instalado e equipado pelo IDEPI na Localidade Cana Brava, zona rural do município de Corrente/PI e que
se encontra sem funcionamento. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
Averiguar o motivo do não funcionamento na distribuição de água do poço artesiano perfurado, instalado e equipado pelo Instituto de
Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, na localidade Cana Brava, zona rural do Município de Corrente - PI. O presente procedimento fora instaurado
após abaixo assinado enviado pelos moradores da localidade "Cana Brava" relatando a situação. O Promotor de Justiça solicitou esclarecimentos
à Prefeitura Municipal que, em resposta, afirmou que o poço não fora repassado pelo IDEPI à administração municipal, bem como relatou a falta
de um transformador, pois a energia local não suporta o seu uso. Em momento posterior, após solicitação do Parquet, o técnico ministerial visitou
a localidade e certificou que o poço já estava funcionando normalmente, distribuindo água de forma regular há 02 (dois) meses, motivo pelo qual
o douto Promotor de Justiça pautou pelo arquivamento do feito. Homologação. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a
promoção de arquivamento, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
O Relator anunciou o julgamento em bloco dos procedimentos pautados nos itens 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 e 2.4.14.
4.5.11 Inquérito Civil nº 54/2016 (SIMP nº 000104-029/2016). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acessibilidade nas
Avenidas Barão de Gurgueia e Miguel Rosa - ausência de rampas e rebaixamento de guias nos canteiros centrais. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Garantir acessibilidade nas Avenidas Barão de
Gurgueia e Miguel Rosa, localizadas nesta capital, em razão da ausência de rampas e rebaixamento de guias nos canteiros centrais. Prazo de
conclusão do inquérito civil expirado. Prorrogação do prazo, tendo em vista a imprescindibilidade de novas diligências, notadamente, no tocante à
realização de perícia. Inteligência do art. 23, parágrafo único da Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores - prazo concedido por mais 01
(um) ano. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a prorrogação de prazo, por um ano, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.12 Inquérito Civil nº 54/2015 (SIMP nº 000066-029/2015). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acessibilidade no Palácio
San Michel e na Arena Chevrolet. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro. Fiscalizar a acessibilidade no Palácio San Michel e na Arena Chevrolet, nesta capital. Prazo de conclusão do inquérito civil expirado.
Prorrogação do prazo, tendo em vista a imprescindibilidade de novas diligências, notadamente, no tocante à realização de perícia. Inteligência do
art. 23, parágrafo único da Resolução 001/2008 do Colégio de Procuradores - prazo concedido por mais 01 (um) ano. Egrégio Conselho
Superior, à unanimidade, deferiu a prorrogação de prazo, por um ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
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4.5.13 Inquérito Civil nº 58/2013 (SIMP nº 000087-029/2016). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acessibilidade nos prédios
de uso, administração e propriedade do Município de Nazária. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro. Apurar a situação da acessibilidade nos prédios de uso, administração e propriedade do Município de
Nazária - PI. Prazo de conclusão do inquérito civil expirado. Prorrogação do prazo, tendo em vista a imprescindibilidade de novas diligências,
notadamente, no tocante à realização de perícia. Inteligência do art. 23, parágrafo único da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores
de Justiça - prazo concedido por mais 01 (um) ano. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a prorrogação de prazo, por um
ano, nos termos do voto do Relator. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.5.14 Inquérito Civil nº 129/2013 (SIMP nº 000053-029/2014). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: falta de acessibilidade no
Condomínio Colinas do Poty - Bloco Himalaia. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro. Apurar a falta de acessibilidade no Condomínio Colinas do Poty - Bloco Himalaia, nesta capital. Prazo de conclusão do
inquérito civil expirado. Prorrogação do prazo, tendo em vista a imprescindibilidade de novas diligências, notadamente, no tocante à realização de
perícia. Inteligência do art. 23, parágrafo único da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça - prazo concedido por mais 01
(um) ano. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a prorrogação de prazo, por um ano, nos termos do voto do Relator.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
Antes de iniciar a relatoria dos processos, a Dr.ª Clotildes Costa Carvalho registra que gostaria de se associar às proposições de votos
de pesar.
4.6.1 Inquérito Civil nº 07/2015 (SIMP nº 000078-022/2014). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventuais
irregularidades nas contratações de servidores públicos, ocupantes e cargos comissionados no pleito eleitoral de 2002. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar eventuais
irregularidades nas contratações de servidores públicos, ocupantes de cargos comissionados no pleito eleitoral de 2002. Inviabilidade de
interposição de ação de impugnação. Exaurimento do prazo de 15 (quinze) dias para a propositura da ação de impugnação prevista no art. 14,
§10 da Constituição Federal. Não constatação de dano ao erário. Perda do objeto pelo decurso do tempo. Prescrição da pretensão punitiva face o
lapso temporal suscitado. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.2 Inquérito Civil nº 005/2012 (SIMP nº 000032-082/2017). Origem: Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária. Assunto: apurar possível
falsificação de documentos públicos e arbitramento de área em hectares, em Redenção do Gurgueia/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar possível falsificação de documentos públicos e
arbitramento de área em hectares, em Redenção do Gurgueia/PI. Existência de dois inquéritos civis com o mesmo objeto, quais sejam IC nº
004/2012 e IC nº 005/2012 (SIMP nº 000032-082/2017). Arquivamento do IC nº 005/2012. Conversão do feito em diligência para que seja
anexado ao presente feito o IC nº 004/2012 ou vice-versa. Prosseguimento do feito que estiver mais adiantado. Não homologação do
arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, não homologou a promoção de arquivamento e converteu o
julgamento em diligência para que seja comprovada a existência do outro procedimento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.3 Procedimento Preparatório SIMP nº 000051-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: instaurado para verificar a
ocorrência de irregularidades no cumprimento de contrato licitatório, consistente na venda de gêneros alimentícios com data de validade
expirado, com indícios de geração de danos ao erário municipal e a saúde pública, no Município de Floriano/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar irregularidade na aquisição e
fornecimento de cesta alimentar com produto com data de validade vencida. Fragilidade das provas carreadas aos autos. Não comprovação de
que o produto com data de validade vencida tenha sido fornecido pela empresa representada no contrato licitatório celebrado com o município.
Fornecimento de 4000 (quatro mil) cestas alimentares. Inexistência de reclamação de nenhum dos beneficiários junto ao município noticiando
recebimento de gênero alimentício com data de validade vencida. Constatação de que o produto contido nas cestas era de marca diferente da
noticiada na representação. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção
de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.4 Inquérito Civil nº 16/2013 (SIMP nº 000086-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades na
edição da Portaria nº 344/2018-SEFAZ-PI, que autorizou a retenção da terceira via das notas fiscais pela transportadora conveniadas,
acarretando riscos à arrecadação do Estado. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel De Alencar Mota Dias. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar irregularidades na edição da Portaria nº 344/2018-SEFAZ-PI, que autorizou a retenção da terceira via das
notas fiscais pela transportadora conveniadas, acarretando riscos à arrecadação do Estado. Revogação da Portaria GASEC nº 344/2008 pela
Portaria GASEC nº 388/2008. Perda do objeto. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMPPI.
4.6.5 Inquérito Civil nº 70/2016 (SIMP nº 000455-027/2016). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de viabilizar a
organização/habilitação e cadastramento de Centro de Referências em Assistência à Saúde do Idoso. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Karla Daniela Furtado Maia Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Viabilizar a organização/habilitação e cadastramento de
Centro de Referências em Assistência à Saúde do Idoso. Modificação na política do Ministério da Saúde no que pertine à assistência à saúde da
pessoa idosa. Perda do objeto face à instauração do Procedimento Administrativo nº 19/2018 perante a referida Promotoria de Justiça.
Conversão do feito em diligência para que seja anexado ao presente feito o Procedimento Administrativo nº 19/2018 ou vice-versa.
Prosseguimento do feito que estiver mais adiantado. Utilização do outro procedimento como supedâneo probatório para futuras diligências.
Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, determinou a devolução do procedimento à Promotoria de Justiça de origem para que
proceda a juntada aos autos do outro procedimento existente versando sobre o mesmo objeto, nos termos do voto da Relatora.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.6 Inquérito Civil nº 04/2013 (SIMP nº 000930-284/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes. Assunto: contratação de pessoas
para exercer função pública sem prévia aprovação em concurso público pela gestora pública do Município de Caxingó. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francineide de Sousa Silva. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar suposta contratação de
pessoas para exercer função pública sem prévia aprovação em concurso público pela gestora pública do Município de Caxingó. Inexistência de
nomeação com inversão na ordem de classificação ou sem que tenha realizado concurso público. Cumprimento da lei pelo município, no que diz
respeito à convocação e nomeação de novos servidores aprovados no concurso público Edital nº 001/2011. Homologação do arquivamento
proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora.
Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.7 Procedimento Preparatório nº 001/2016 (SIMP nº 000003-179/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós. Assunto: possíveis maustratos a jumentos no abrigo. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ednólia Evangelista de Almeida. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho. Apurar possíveis maus-tratos a jumentos que se encontravam recolhidos no abrigo municipal de Jaicós-PI. Vistoria in loco realizada
pela Vigilância Sanitária Municipal concluindo que os animais estão saudáveis e que as instalações atendem as necessidades básicas para
funcionar e continuar a abrigar os animais. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou
a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.8 Inquérito Civil nº 021/2011 (SIMP nº 000074-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: situação precária de
funcionamento do Instituto de Criminalística e Medicina Legal do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos
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Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Apurar situação precária de funcionamento do Instituto de Criminalística e Medicina Legal do
Estado do Piauí consistente no número insuficiente de peritos (criminal e médico-legal) para atender a demanda do Estado e a ausência de
concurso público. Regulamentação da quantidade de peritos no Estado o Piauí. Concurso para ingresso na Polícia Civil em andamento.
Conversão do feito em diligência, vez que o certame ainda se encontra em andamento. Remessa do feito à Promotoria de origem para que após
a finalização do certame o procedimento seja novamente remetido à Conselheira/Relatora para apreciação. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, converteu o julgamento em diligências a fim de que o procedimento retorne à Promotoria de Justiça de origem para que
encaminhe os autos ao Colegiado apenas depois da finalização do suscitado certame, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.9 Inquérito Civil nº 005/2011 (SIMP nº 000047-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: envio irregular de verbas
da PIEMTUR e Secretaria de Turismo para a Fundação Francisca Clarinda Lopes. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando
Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Averiguar o envio irregular de verbas da PIEMTUR e Secretaria de Turismo para
a Fundação Francisca Clarinda Lopes. Análise de documentos. Não constatação de irregularidades. Homologação do arquivamento proposto.
Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.10 Inquérito Civil nº 24/2017 (SIMP nº 000088-025/2015). Origem: 44ª Promotoria de Justificativa de Teresina. Assunto: possíveis
irregularidades no contrato firmado entre a SDR (Superintendência de Desenvolvimento Rural) e a empresa Mutual Serviços Limpeza em Prédios
e domicílios LTDA. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
Possíveis irregularidades no contrato firmado entre a SDR (Superintendência de Desenvolvimento Rural) e a empresa Mutual Serviços Limpeza
em Prédios e domicílios LTDA. Não constatação da utilização do serviço de pessoal contratado para o desempenho de atividades inerentes às
categorias funcionais da SDR. Não violação à Súmula 97 do TCU. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à
unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão
ordinária do CSMP-PI.
4.6.11 Inquérito Civil nº 44/2010 (SIMP nº 000038-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de fechamento
das escolas Barão de Gurgueia, Artur Furtado e Odilon Nunes por parte da Secretaria Municipal de Educação. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Averiguar o fechamento das Escolas Barão de
Gurgueia, Artur Furtado e Odilon Nunes por parte da Secretaria Estadual de Educação. Não fechamento das Unidades Escolares. Não
funcionamento em alguns turnos, em virtude do número reduzido de alunos matriculados. Remanejamento dos alunos para outras Unidades
Escolares. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento,
nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
Às 12h55, Dr. Alípio de Santana Ribeiro solicita autorização para se retirar da sessão.
4.6.12 Notícia de Fato nº 80/2018 (SIMP nº 000160-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: assistência
social - garantias constitucionais. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Sebastião Jacson santos Borges. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho. Supostas irregularidades no recebimento do benefício Bolsa Família. Competência federal para apurar supostas irregularidades.
Concessão do declínio de atribuição. Remessa do presente feito ao Ministério Público Federal. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
aprovou o declínio de atribuições ao Ministério Público Federal, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª
sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.13 Inquérito Civil nº 022/2011 (SIMP nº 000075-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidades na
seleção, contemplação e entrega de casas do Programa "Minha Casa, Minha Vida" por parte da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de
Assistência Social. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
Averiguar irregularidades na seleção, contemplação e entrega de casas do Programa "Minha Casa, Minha Vida" por parte da Secretaria Municipal
do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social - SEMTCAS. Improcedência da denúncia por ausência de enquadramento correto da denunciante
para ser beneficiária do programa. Ausência de lesão a interesses tutelados pelo Ministério Público. Homologação do arquivamento proposto.
Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.14 Inquérito Civil nº 27/2010 (SIMP nº 000016-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: averiguação do
cumprimento da legislação na instalação da Empresa SUZANO CELULOSE S.A. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando
Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Averiguar o cumprimento da legislação na instalação da Empresa SUZANO
CELULOSE S.A. Ausência de irregularidades. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMPPI.
4.6.15 Procedimento de Investigação Criminal nº 003/2014 (SIMP nº 000068-298/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Monte Alegre.
Assunto: apurar as várias denúncias sobre a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, nos bares, restaurantes de demais
estabelecimentos comerciais da cidade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José Sérvio de Deus Barros. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
Apurar denúncias sobre a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, nos bares, restaurantes de demais estabelecimentos
comerciais. Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e os donos de bares, restaurantes e demais
estabelecimentos de Monte Alegre do Piauí. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade,
homologou a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMPPI.
4.6.16 Inquérito Civil nº 21/2018 (SIMP nº 001983-060/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, através da Lei Municipal nº 158/2017, teria extinguido seu regime previdenciário próprio, contudo
transferindo integralmente o patrimônio de seu Fundo Previdenciário para o erário municipal, em flagrante violação ao disposto no art. 1º da Lei nº
9.717/98. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Aplicação da Súmula nº 02
do CSMPPI. Homologação do arquivamento proposto. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou a promoção de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.17 Procedimento Preparatório nº 06/2014 (SIMP nº 000346-234/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Canto Buriti. Assunto: controle social
(eixo C - prestação de contas) e CAPS. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Devolução dos
autos para que as irregularidades identificadas sejam sanadas pela Secretaria do Conselho Superior. Voto divergente apresentado pela Dr.ª
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando para conversão do julgamento em diligência, com devolução dos autos à Promotoria de Justiça de
origem. Egrégio Conselho Superior, por maioria, não homologou a promoção de arquivamento e determinou a devolução dos autos à
Promotoria de Justiça de origem para que sejam sanadas as irregularidades identificadas, vencido o voto da Relatora. Julgado em
28.11.2018, na 1300ª sessão ordinária do CSMP-PI.
4.6.18Inquérito 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. Relatora solicitou a retirada de pauta
do procedimento. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, deferiu a retirada de pauta.
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5) EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR TOMOU CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DO TEOR DO ITENS 5 E 6:
5.1 Ofícios/Memorandos encaminhados pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí.
5.1.1 Ofício nº 1624. Assunto: encaminha relatório de Visita de Inspeção realizada na Promotoria de Justiça Regional com sede em Bom Jesus/PI
em observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.2 Ofício nº 1629. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.3 Ofício nº 1627. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 14ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.4 Ofício nº 1623. Assunto: encaminha relatório de Visita de Inspeção realizada no GAECO em observância ao disposto no art. 25, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.5 Ofício nº 1632. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.6 Ofício nº 1630. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.7 Ofício nº 1633. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Regeneração/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.8 Ofício nº 1628. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.9 Ofício nº 1628. Assunto: encaminha relatório de Visita de Inspeção realizada no Centro de Apoio Operacional de Apoio das Promotorias de
Justiça Criminais- CAOCRIM em observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.10 Ofício nº 1631. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI em observância ao
disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.11 Ofício nº 1634. Assunto: encaminha relatório de Correição Ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Manoel Emídio/PI em
observância ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.1.12 Ofício nº 1625. Assunto: encaminha relatório de Visita de Inspeção realizada na 44ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI em observância
ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
5.2 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
5.2.1. Memorando nº 32/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso/PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquéritos Civis nº
04/2016 (SIMP nº 0000374-168/2018), em razão de agregação instituída pela Resolução nº 02, de 26 de março de 2018, do Colégio de
Procuradores de Justiça, publicada em 19/04/2018. IC nº 01/2012 (SIMP nº 000449-168/2018) crimes contra a fé pública. IC nº 01/2015 (SIMP nº
000435-168/2018), sobre fiscalização administrativa. IC nº 02/2012 (SIMP nº 000433-168/2018), sobre
locação/permissão/concessão/autorização/cessão de uso- bens públicos. IC nº 03/2016 (SIMP Nº 000372-168/2018), trata sobre improbidade
administrativa.
5.2.2 Ofício nº 58/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Joaquim Pires-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito Civil nº 02/2016 (SIMP Nº
000360-236/2018), violação aos princípios administrativos.
5.2.3 Memorando nº 241/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000117033/2018), visa apurar negativa de matrícula ás crianças nos CMEIs Chico Mendes e Carlos Drummond de Andrade e CETI Padre Joaquim
Nonato Gomes, localizados nos bairros Torquato Neto e Bela Vista I, zona sul da capital.
5.2.4 Memorando nº 242/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil Público nº 60/2018
(SIMP nº 000091-033/2018), para apurar denúncia manifestada acerca de precariedade da estrutura física do CETI Padre Joaquim Nonato
Gomes, localizada no bairro Bela Vista I, em Teresina-PI.
5.2.5 Memorando nº 81/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000539086/2018), para apurar possível crime de maus-tratos à pessoa idosa.
5.2.6 Memorando nº 83/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000024281/2017), instaurada para apurar crime de homicídio e lesão corporal.
5.2.7 Memorando nº 57/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Joaquim Pires-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito Civil nº 02/2017 (SIMP
nº 000361-236/2018), trata sobre estabelecimentos de ensino.
5.2.8 Memorando nº 473/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando realização de audiência pública no dia
13 de Novembro de 2018 ás 8:30, no auditório da UESPI Pirajá, cuja a pauta consiste em apresentar aos órgãos/instituições envolvidos e aos
usuários do SUS da Zona Norte 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.
5.2.9 Ofício nº 276/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 15/2017, cujo objetivo é
averiguar a regularidade do fornecimento do serviço do transporte de crianças acometidas pela microcefalia para a realização de tratamento
médico e reabilitação fora do domicílio e, também, quais medidas na área da saúde e da assistência vem sendo adotadas pelo município de
Barras para a garantia dos seus direitos.
5.2.10 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 que são atribuídos nomes de pessoas vivas
em evidente descumprimento a Lei nº 6.454/1977.
5.2.11 Ofício nº 275/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 25/2017, cujo objetivo apurar
eventuais irregularidades existentes no processo de inexigibilidade que redundou na contratação do serviço de consultoria de escritório de
advocacia.
5.2.12 Ofício nº 345/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 04/2018 (SIMP nº 000028140/2018), cujo objetivo é apurar notícia sobre irregularidades existentes no transporte escolar do município de Barras/PI.
5.2.13 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 a notícia de possíveis irregularidades no processo licitatório nº 06/2016, cujo objeto foi a aquisição de gêneros
alimentícios em geral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí e suas respectivas secretarias.
5.2.14 Ofício nº 344/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 06/2018 (SIMP nº 000040140/2017), cujo objetivo é apurar eventuais irregularidades existentes na contratação da Empresa FF Andrade Neto- EPP pelo Município de Boa
Hora/PI para a execução dos serviços de limpeza pública como capina, remoção de lixo produzido e domiciliar na zona urbana.
5.2.15 Ofício nº 66/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 01/2006
(SIMP nº 000004-139/2017), controle externo da atividade policial.
5.2.16 Ofício nº 350/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 28/2017 (SIMP nº 000004140/2018), cujo objetivo é apurar eventuais irregularidades existentes no procedimento licitatório que redundou na contratação do serviço de
fornecimento de materiais de expedientes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí por empresa.
5.2.17 Ofício nº 277/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 26/2017, cujo objetivo é
apurar eventuais irregularidades existentes no procedimento licitatório que redundou na contratação do serviço de fornecimento de combustível e
derivado pela Empresa Comercial Carvalho LTDA.
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5.2.18 Ofício nº 543/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogações de prazos de Inquéritos Civis nº 18/2011
(SIMP nº 000131-182/2017), para apurar irregularidades em empenhos do município de Lagoa de São Francisco, no exercício de 2011, em favor
dos prestadores de serviços.
5.2.19 Memorando nº 246/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000094033/2018), com o objetivo de apurar denúncia que versa sobre suposto fechamento da E. M. Rosângela Reis., localizada no bairro Santa Fé.
5.2.20 Memorando nº 245/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000107033/2018), recebida com o objetivo de apurar denúncia ofertada através de Termo de Declaração, versando sobre negativa de matrícula de
criança no CMEI Cíntia Medeiros.
5.2.21 Memorando nº 244/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000144033/2018), instaurada para apurar denúncia ofertada através do Termo de Declaração, versando sobre ausência de Auxiliar Terapêutico para
aluno que apresenta transtorno do Espectro Autista, no CMEI Tia Lygia, localizado no Bairro Ilhotas, Teresina-PI.
5.2.22 Memorando nº 250/2018. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000104033/2018), trata sobre denúncia versando sobre falta de intérprete de libras à adolescente deficiente auditiva (malformação congênita do ouvido
CID Q16), na Escola Municipal de Hermelinda de Castro.
5.2.23 Ofício nº 726/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
32/2018 (SIMP nº 000074-096/2018), sobre negativa, por parte do município de São Braz/PI, no fornecimento de medicamentos e auxílio para
tratamento de saúde de portador de doença crônica Vitiligo e Hipotireoidismo.
5.2.24 Ofício nº 719/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
44/2018 (SIMP nº 000023-097/2018), sobre problemas no abastecimento de água de qualidade da água na localidade Barreiro do Doca, Zona
Rural de São Raimundo Nonato/PI.
5.2.25 Ofício nº 722/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
38/2018 (SIMP nº 000088-096/2018), sobre representação com abaixo-assinado formulada pela Prefeitura Municipal e Vereadores de Dom
Inocêncio acerca de interrupção de estrada pública por particulares.
5.2.26 Ofício nº 714/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
37/2018 (SIMP nº 000087-096/2018), sobre denúncia formulada acerca de suposta irregularidades na interrupção por terceiros de prática da
pesca no açude público Aldeia.
5.2.27 Ofício nº 724/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
42/2018 (SIMP nº 000250-095/2016), sobre implementação do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude e do Fundo de Integração da
Juventude no município de São Raimundo Nonato/PI.
5.2.28 Ofício nº 713/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
47/2018 (SIMP nº 000113-096/2018), para apurar negativa por pate do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Dirceu Arcoverde/PI,
no fornecimento de Declaração do Tempo de Serviço Rural.
5.2.29 Ofício nº 732/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 35/2017 (SIMP nº 000273-096/2017), com o objetivo de acompanhar a Ação Civil Pública que trata da municipalização do
trânsito, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato/PI e para fiscalizar as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, destinados
a coibir as infrações criminais de trânsito.
5.2.30 Ofício nº 734/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
50/2018 (SIMP nº 000122-096/2018), sobre negativa por parte do município de São Raimundo Nonato/PI no fornecimento de medicamento para
tratamento de saúde de criança.
5.2.31 Ofício nº 560/2018. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 019/2018 em
Inquérito Civil nº 28/2018 (SIMP nº 000039-034/2018), trata sobre utilização de bens públicos.
5.2.32 Ofício nº 055/2018. Origem: 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº
000021-022/2018), instaurado com a finalidade de apurar eventuais irregularidades e contratos firmados ente o Estado do Piauí e as empresas
BIOMAX e SPINE.
5.2.33 Memorando nº 34/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquéritos Civis nº
01/2010 (SIMP nº 000432-168/2018), sobre improbidade administrativa. Nº 01/2012 (SIMP nº 000378-168/2018), sobre violação aos princípios
administrativos. Nº 08/2015 (SIMP nº 000388-168/2018), sobre improbidade administrativa. Nº 04/2012 (SIMP nº 000434-168/2018), trata sobre
crimes previstos na Legislação Extravagante. Nº 06/2012 (SIMP nº 000448-168/2018), sobre acessibilidade.
5.2.34 Memorando nº 35/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquéritos Civis nº
06/2011 (SIMP nº 000451-168/2018), sobre improbidade administrativa. Nº 03/2012 (SIMP nº 000428-168/2018), sobre reajuste salarial. Nº
01/2011 (SIMP nº 000427-168/2018), trata sobre intervenção do domínio econômico.
5.2.35 Ofício nº 559/2018. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 34/2017 (SIMP
nº 000092-034/2017), que trata da apuração de irregularidade relativas à garantia da assistência social no âmbito dos serviços prestados pelos
Centros de Referência Especializada da Assistência Social- CREAS do município de Teresina/PI.
5.2.36 Ofício nº 47/2018. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 02/2018 em
Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no processo de aquisição de estruturas de concreto, postes para transmissão,
distribuição e iluminação pública peça CEPISA (ELETROBRÁS- DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ), conforme denúncia/representação apresentada por IPÊIluminar Premoldados Engenharia LTDA.
5.2.37 Ofício nº 48/2018. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 01/2018 em
Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas convocações dos concursados (EDITAL 001/2014- ELETROBRÁSDITRIBUIÇÃO PIAUÍ)
5.2.38 Memorando nº 490/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando realização de audiência pública no dia
20/11/2018, ás 08:30, no Auditório da UESPI, Campus Clóvis Moura, situado na Rua Desembargador Berilo Mota, S/N, bairro Itararé, TeresinaPI, cuja pauta consiste em apresentar aos órgãos/instituições envolvidos e aos usuários do SUS da Zona Sudeste 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.
5.2.39 Memorando nº 464/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 20/2018
em Inquérito Civil Público nº 52/2018, cujo objetivo apurar possíveis irregularidades na disponibilização de tratamento à paciente usuário de
entorpecentes.
5.2.40 Memorando nº 458/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito Civil Público nº 58/2015
(SIMP nº 000140-030/2015), instaurado com finalidade de apurar irregularidades na estrutura física, de pessoal e de funcionamento da Unidade
Básica de Saúde "Três Andares".
5.2.41 Memorando nº 489/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 22/2017,
objetivando viabilizar tratamento adequado a paciente usuário de entorpecentes.
5.2.42 Memorando nº 488/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº
23/2017, objetivando apurar irregularidades quanto a demora para agendamento dos exames de monitoramento pelo sistema Holter 24hs (3
canais) e Cintilografia de Miocárdio para avaliação em situação de estresse (mínimo 3 projeções) pela Rede Pública Municipal de Saúde.
5.2.43 Ofício nº 763/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP
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nº 000112-276/2017), trata de denúncia sobre suposto maus-tratos e violência doméstica.
6. OUTROS
6.1 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 69/2018, para acompanhar o
fornecimento de medicamentos a paciente.
6.2 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 49/2018, sobre denúncia
anônima registrado no Disque Direitos Humanos- DDH 100, que noticiou, em síntese situação de vulnerabilidade social vivenciada por doente
mental. Instauração de Procedimento Administrativo nº 50/2018, para apurar suposto crime de estupro de vulnerável. Instauração de
Procedimento Administrativo nº 51/2018, trata sobre relatório do Conselho Tutelar e Boletim de Ocorrência noticiando que menor estaria sofrendo
abusos sexuais por parte do seu tio materno. Instauração de Procedimento Administrativo nº 52/2018, trata sobre relatório do Conselho Tutelar
que noticia possível alienação parental. Instauração de Procedimento Administrativo nº 53/2018, relatório do Conselho Tutelar que noticia
comportamento agressivo de menor.
6.3 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000383-240/2018),
processo sigiloso.
6.4 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato (SIMP nº 000725-090/2016), sobre
levantamento de valor (CPC- art. 475-O, III), liquidação/cumprimento.
6.5 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogações de Notícias de Fato (SIMP nº 000764-090/2018), que tem por
objetivo averiguar a falta de expedição da documentação escolar de aluna, anteriormente na Escola Nossa Senhora dos Remédios, município de
Paquetá/PI. (SIMP nº 000873-090/2018) sobre denúncia de negativa do médico do PSF do bairro Paroquial em fornecer a declaração de óbito.
(SIMP nº 000905-090/2018) tendo por objeto requerimento de tratamento de saúde para paciente.
6.6 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamentos de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000068065/2017), sobre fiscalização da eleição do Conselho Deliberativo e da Diretoria do Pharnayba Sport Club e da falta de prestação de contas.
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000060-065/2017), sobre fornecimento de energia elétrica. Notícia de Fato (SIMP nº 000070-065/2017),
sobre instituição de ensino sem autorização do Conselho Estadual de Educação.
6.7 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogações de prazos de Notícias de Fato nº 35/2018 (SIMP nº 000429267/2018), sobre concessão de benefício previdenciário para menor. Nº 32/2018 (SIMP nº 000404-267/2018) para apreciar as divergências de
valores salarias constantes nos balancetes apresentado à Câmara Municipal de nos contracheques dos servidores no portal da transparência,
referente ao município de Itainópolis-PI. Nº 31/2018 (SIMP nº 000406-267/2018), para apreciar possíveis irregularidades na contatação de
funcionário, por parte do município de Itainópolis. Nº 30/2018 (SIMP nº 000405-267/2018) e Notificação nº 20/2018, para apreciar possível
divergências entre salários base de servidores do cargo de cirurgião dentista no município de Itainópolis-PI. Nº 29/2018 (SIMP nº 000407267/2018), para apurar notícia de funcionários fantasmas na Prefeitura Municipal de Itainópolis. Nº 28/2018 (SIMP nº 000403-267/2018), para
apreciar possíveis irregularidades na contatação de funcionários, por parte da Prefeitura municipal de Itainópolis.
6.8 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 70/2018-B (SIMP nº
001264-089/2018), instaurado com o objetivo de acompanhar crianças, em razão de denúncia formulada junto ao Disque 100, a qual noticiou que
menores eram negligenciadas por sua genitora.
6.9 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº 02/2017 (SIMP nº 000276-271/2017),
cujo objetivo e investigar irregularidades no abastecimento de água potável no Bairro Bela vista, em Guadalupe-PI.
6.10 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº 04/2017 (SIMP nº 000278-271/2017),
com o objetivo de investigar a ausência de repasse ao INSS de contribuições previdenciárias referentes ao ano de 2008/2016 de servidores
municipais de Guadalupe-PI.
6.11 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil (SIMP nº 000305-237/2018), que tem por objetivo apurar gasto de R$ 70.190,78 com
construção do matadouro, com irregularidades na contratação da empresa para prestar serviço ao município de Ribeira do Piauí.
6.12 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil (SIMP nº 000307-237/2018), para apurar ausência de cadastro no sistema Licitações Web
do procedimento licitatório para implantação de módulos sanitários, no valor de R$ 250.000,00 no município de Ribeira do Piauí.
6.13 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000479240/2018), sobre internação compulsória.
6.14 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil (SIMP nº 000306-237/2018), para apurar irregularidades na contratação de empresa para a
construção de uma praça no montante de R$ 224.546,99 no município de Ribeira do Piauí.
6.15 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicando a propositura de Ação Civil Pública, visando à
imposição de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, arquivamento
de Notícia de Fato (SIMP nº 000737-177/2018) sobre tratamento médico-hospitalar.
6.16 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 26/2018 (SIMP nº 000533293/2018), sobre improbidade administrativa.
6.17 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000740177/2018), trata-se de termo de Declaração sobre transferência de paciente idosa do Hospital Regional para o Hospital HGV em Teresina-PI.
Comunicando a propositura de Ação Civil Pública visando a imposição de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental c/c pedido de
tutela de urgência de natureza antecipada.
6.18 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 69/2018 (SIMP nº
000141-310/2018), sobre falta de energia na localidade São Domingos. NF nº 99/2018 (SIMP nº 00275-310/2018), para apurar suposto
desrespeito ao piso salarial dos professores no município de São João do Piauí. NF nº 60/2018 (SIMP nº 000131-310/2018), sobre supostas
irregularidades no pagamento de servidores públicos municipais. NF nº 05/2018 (SIMP nº 000041-310/2018), para apurar atraso no pagamento
de proventos em Campo Alegre do Fidalgo. NF nº 06/2018 (SIMP nº 000043-310/2018), para apurar suposta prática de ato de improbidade
administrativa.
6.19 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 61/2018 (SIMP nº
000132-310/2018), sobre suposto entupimento de esgoto de responsabilidade dos municípios de São João do Piauí. NF nº 016/2018 para apurar
suposta ilegalidade do Decreto nº 06/2017 editado pelo Prefeito de Pedro Laurentino dispondo sobre a redução de carga horária de professores
como maneria de punição e/ou perseguição política. NF nº 43/2018 (SIMP nº 000114-310/2018) para averiguar suposta situação de risco de
criança. NF nº 79/2018 (SIMP nº 000159-310/2018) trata-se de abaixo-assinado informando que estrada localizada na zona rural deste município,
nas localidades Barreiros e Lagoa do Tamboril, estão intrafegáveis. NF nº 148/2018 (SIMP nº 000548-310/2018), para averiguar suposta
irregularidades no certame de edital nº 001/2015 de São João do Piauí, em razão de requisição de documentação de complementar.
6.20 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 150/2018 (SIMP nº
000566-310/2018), sobre suposta irregularidade no abastecimento de água na localidade Barreiros Zona Rural de Pedro Laurentino. NF nº
160/2018 (SIMP nº 000480-310/2018), trata sobre manutenção das estradas carroçais que estão intrafegáveis. NF nº 08/2018 (SIMP nº 000045310/2018), suposto atraso de salários dos conselheiros tutelares de Pedro Laurentino. NF nº 09/2018 (SIMP nº 000046-310/2018), sobre atraso
de pagamentos de proventos de servidores. NF nº 86/2018 (SIMP nº 000169-310/2018), para averiguar suposta irregularidade e fechamento da
Unidade de Escolar João Vilanova, zona rural de Pedro Laurentino.
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6.21 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: arquivamento com declínio de atribuições referente a Notícia de
Fato nº 38/2018 (SIMP nº 000527-293/2018), sobre funcionamento de correspondência em zona rural.
6.22 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 07/2018 (SIMP nº
000044-310/2018), sobre suposta prática de ato de improbidade administrativa. NF nº 25/2018 (SIMP nº 000097-310/2018) situação de
vulnerabilidade financeira.
6.23 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamentos de Notícias de Fato nº 11/2018 (SIMP nº
000048-310/2018), instaurado para apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa. NF nº 10/2018 (SIMP nº 000047-310/2018), para
apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa. NF nº 52/2018 (SIMP nº 000123-310/2018), para averiguar suposta situação de risco
de idoso. NF nº 132/2018 (SIMP nº 000496-310/2018), sobre o fornecimento de medicamentos. NF nº 161/2018 (SIMP nº 000604-310/2018),
sobre idoso em situação de risco.
6.24 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 110/2018 (SIMP nº 000988310/2018), sobre improbidade administrativa. Instauração de Inquérito Civil nº 109/2018 (SIMP nº 000987-310/2018), sobre improbidade
administrativa.
6.25 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil Pública de improbidade
administrativa, decorrente de Notícia de Fato (SIMP nº 000080-063/2018) sobre apuração de improbidade administrativa.
6.26 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 73/2018-B, sobre Relatório
do Conselho Tutelar de Geminiano, o qual informa o possível violação dos direitos de crianças.
6.27 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000960-271/2018), sobre
Alimentos.
6.28 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Nº 015/2015 (SIMP nº 000106189/2015), para coletar informações e documentos referentes ao não cumprimento de carga horária prevista em seus contratos de trabalho pelos
servidores lotados no CAPS/Paulistana, adotando, acaso necessária, ao final as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
6.29 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Nº 038/2016 (SIMP nº 000301189/2016), com o objetivo de apurar o cumprimento do art. 24 da Lei nº 9.394/96 no âmbito das Escolas Públicas Municipais de Betânia do Piauí.
6.30 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Nº 033/2015 (SIMP nº 000090189/2015), sobre acumulação irregular de dois cargos públicos por servidores que perfazem uma carga horária de 80 horas semanais.
6.31 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001080-271/2018), trata
sobre Regulamentação de visitas, Relações de parentesco, Alimentos.
6.32 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 031/2016 (SIMP nº
000216-189/2016), instaurado com o objetivo de investigar possível desvio de função de servidores efetivos, concursados para cargo a ser
exercido na zona rural de Paulistana, estão trabalhando na sede do município exercendo atividades diversas da qual foram nomeados no
município.
6.33 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 037/2016 (SIMP nº
000284-189/2016), que trata sobre improbidade administrativa.
6.34 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 036/2016 (SIMP nº
000282-189/2016), para apuração de frequentes irregularidades nas administrações municipais, através da prática atentatórias aos princípios
regentes da administração pública enumerados no caput do art. 37 e o acompanhamento do processo de transição municipal e cumprimento da
Lei Estadual nº 6.253 de 22 de agosto de 2012,no município de Betânia do Piauí.
6.35 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 029/2018 (SIMP nº
000427-085/2018), cujo objetivo era verificar práticas infrativas às relações de consumo, por parte dos revendedores de gás GLP, mormente no
que diz respeito a aplicações de lucros exorbitantes e/ou formação de cartel, tendo em vista que revendedoras estariam cobrando preços
semelhantes.
6.36 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 055/2018 em Procedimento Administrativo,
para averiguar paternidade.
6.37 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 20/2018, tendo com objetivo apurar o
possível uso de servidores públicos municipais, cuja gestora é esposa do Presidente da Associação Atlética Altos, fato que materializaria
verdadeiro desvio de finalidade, violação aos princípios da legalidade e moralidade gerando indevido enriquecimento para o clube pelo município.
6.38 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº
07/2018, para apurar possíveis danos ambientais causados pela inadequada utilização, manutenção, coleta e disposição final de resíduos no
município de Regeneração/PI, objetivando a aplicação/implementação das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos neste município.
6.39 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000076-101/2018),
instaurado para verificar possível irregularidade no desconto de salários dos professores de Nazaré do Piauí. Arquivamento de Notícia de Fato
(SIMP nº 000079-010/2018), com finalidade de verificar irregularidade na lotação de servidor público. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000046-101/2018) instaurado para garantir direito à educação de criança com autismo. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000038101/2018), instaurado para garantir o pleno funcionamento das estações de tratamento que desembocam no Riacho Meladão. Arquivamento de
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000017-101/2018), instaurado para acompanhamento de TAC- Regularização das unidades básicas de
saúde de Floriano-PI. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000031-101/2018), para verificar a omissão da Secretaria de Saúde no
encaminhamento de usuário do SUS para realização de exames de Cistoscopia. Arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000085101/2018), instaurado para acompanhar cumprimento de TAC- Cumprimento do Código de Posturas Municipais. Arquivamento de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000090-101/2018), instaurado para acompanhar cumprimento de TAC- Cumprimento do Código de Posturas Municipais.
Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000091-101/2018), sobre descumprimento do Código de Posturas Municipais- Pertubação ao sossego
público.
6.40 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público
nº 03/2017, com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas contratações firmadas pela Prefeitura Municipal de Francinópolis, durante os
exercícios de 2008 e 2012 com " Guimarães, Amorim e Freitas Associados", para fins de execução de serviços jurídicos sob modalidade de
inexigibilidade de licitação. Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público nº 06/2016, com o objetivo de apurar possíveis
irregularidades em pagamentos efetuados pelo município de Várzea Grande, no ano de 2013 sem prévio empenho. Conversão de Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil nº 03/2018, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em processos licitatórios do município de Barra
D'Alcântara, no ano de 2013. Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 12/2017, com o objetivo de apurar irregularidades
apontadas no referido Acordão TCE/PI, atribuídas ao ex-gestor, relativas a inexigibilidade de licitações do município de Barra D'Alcântara, no ano
de 2013. Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 10/2017, com o objetivo de apurar irregularidades apontadas no referido
Acordão TCE/PI, atribuídas ao ex-gestor, relativas à administração do município de Barra D'Alcântara, no ano de 2014. Conversão de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 02/2018, com o objetivo de apurar prática de improbidade administrativa consistente da adoção
ilegal de imóvel público por parte da gestora da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito
Civil nº 11/2017, com o objetivo de apurar irregularidades apontadas no referido Acordão TCE/PI, atribuídas ao ex-gestor, relativas a dispensa de
licitações no município de Barra D'Alcântara, exercício 2013. Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 02/2018, com o
objetivo de apurar possíveis irregularidades nas instalações de Loteamento Belamento Ville em Elesbão Veloso.
6.41 E-mail oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 02/2018 (SIMP nº 000010-093/2018)
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sobre contraversão penal- exploração de jogos de azar.
6.42 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 20/2018 (SIMP nº 000378150/2018), instaurada para averiguar possível situação de risco vivenciada por um casal de idosos de nomes não identificados.
6.43 E-mail oriundo da 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamentos de Inquéritos Civis nº 11/2017 (SIMP nº 000057022/2017), instaurado para averiguar a compatibilização de imóvel denominado "Vila Washington Feitosa" com a finalidade social de servir à
moradia, imóvel urbano ocupado por moradores sem teto. IC nº 08/2017 (SIMP nº 001798-019/2016), para apurar supostas irregularidades
consistente na não concessão de férias integrais, em desrespeito à Lei Complementar nº 71 por parte da SEDUC-PI. IC nº 36/2013 (SIMP nº
000125-022/2017), instaurado para apurar possíveis irregularidades no contrato nº 007/2011 firmado entre a Secretaria Estadual de Assistência
Social e Cidadania e Empresa. IC nº 04/2014 (SIMP nº 000185-022/2017), instaurado para apurar atos de improbidade administrativa no que
tange ao não repasse de verbas ás entidades, estabelecido em Convênios firmados entre projetos Sociais e o Poder Público.
6.44 E-mail oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 33/2018 (SIMP nº 000468-093/2018),
sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.
6.45 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 031/2015 (SIMP nº 000063189/2015), trata sobre improbidade administrativa.
6.46 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 21/2015 e TAC, Relatório
de Inspeção na "Casa de Acolhimento Menino Jesus", destinada a crianças de 0 a 12 anos, realizado pelo setor de Perícias da Procuradoria
Geral de Justiça que apontou irregularidades em alguns setores, algumas já sanadas, consonantes constatado na última visita realizada pelo
Promotor de Justiça titular no do dia 12/11/2018 e outras ainda pendentes.
6.47 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000073075/2016), sobre encaminhamento à família ou curador.
6.48 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 030/2016 (SIMP nº 000215189/2016), sobre improbidade administrativa.
6.49 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 011/2016 (SIMP nº 000158189/2016), sobre colheita de informações e documentos referentes à condição física de ambulância do SAMU, no município de Queimada
Nova/PI.
6.50 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil nº 023/2015 (SIMP nº 000111189/2015), sobre colheita de informações e documentos referentes ás supostas ilegalidades na realização do procedimento licitatório para
contratação de empresa (CONSTRUFÁCIL LTDA ME), para a realização de reforma e ampliação do parque de exposição municipal de
Paulistana/PI.
6.51 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de ação de improbidade
administrativa e arquivamento de Inquérito Civil Público nº 109/2018 (SIMP nº 000987-310/2018), sobre prestação de contas ano 2014, contra a
ex-gestora de Lagoa do Barro do Piauí.
6.52 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 37/2018 (SIMP nº
000330-150/2018), processo sigiloso.
6.53 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Francisco Santos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 01/2016 (SIMP nº 000329262/2018), com finalidade de requerer o fornecimento de medicação gratuita e de tratamento de reabilitação a criança de 07 anos de idade, que
sofre de paralisia cerebral e necessita fazer uso contínuo de seis medicações, conforme receita médica, vinte sessões de fisioterapia motora e
acompanhamento contínuo de fisioterapia.
6.54 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Francisco Santos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 11/2016 em Procedimento
administrativo nº 01/2018, para averiguar violação dos direitos individuais e indisponível de gestante que necessita de medicação e tratamento
médico.
6.55 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 014/2016 (SIMP nº
000161-189/2015), sobre improbidade administrativa.
6.56 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: arquivamento das seguintes Notícias de Fato (SIMP nº 000015065/2016), instaurado para investigar irregularidades no âmbito do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em razão de informações noticiadas
através de meios e comunicação. (SIMP nº 000019-065/2015) notícia de problemas no âmbito das escolas estaduais localizadas no município de
Parnaíba-PI. (SIMP nº 000023-065/2016) trata sobre reclamação de moradores através de abaixo-assinado em face da Lanchonete e
Churrascaria "Nonatinho", tendo em vista que o proprietário do estabelecimento supra, vem constantemente abusando do som alto, prejudicando
os moradores da região. (SIMP nº 000101-065/2018) sobre reclamação quanto ao transporte escolar na comunidade Olho D'água.
6.57 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 36/2018 (SIMP nº
000331-150/2018), instaurado para averiguar situação de risco vivenciada por crianças.
6.58 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 129/2018 (SIMP nº
000492-310/2018), trata-se de notícia de que IESPI está ministrando o curso de técnico em enfermagem, sem o devido credenciamento.
6.59 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 19/2018
(SIMP nº 000485-310/2018), para acompanhamento de ações de improbidade administrativa.
6.60 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Francisco Santos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 02/2017 em Procedimento
Preparatório nº 02/2018, que trata do requerimento de cirurgia para tratamento de Ginecostomia esquerda para paciente.
6.61 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº 194/20158 (SIMP
nº 000931-310/2018), sobre improbidade administrativa.
6.62 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Francisco Santos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 04/2017 em Procedimento
Preparatório nº 01/2018, trata sobre transferência de paciente para Hospital de Teresina-PI.
6.63 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 22/2018 (SIMP nº 000390150/2018), sobre idosa de situação de risco.
6.64 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 011/2018, que trata
sobre irregularidades possivelmente praticadas por Conselheiro Tutelar de Itaueira-PI.
6.65 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 28/2018 (SIMP nº 000467150/2018), sobre idosa em situação de risco.
6.66 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato (SIMP nº 000987-271/2018),
trata sobre alimentação- garantias constitucionais.
6.67 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prazo de Notícia de Fato (SIMP nº 000985-271/2018), vigilância
sanitária e epidemiológica.
6.68 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 11/2018 (SIMP nº
000299-271/2018), instaurado para acompanhar situação de paciente.
6.69 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000367080/2018), com finalidade de viabilizar o Projeto "Capacitar Para Servir- uma via de mão dupla", como faz a prova a Portaria de instauração.
6.70 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 03/2018 (SIMP nº 000172319/2018) em Procedimento Administrativo nº 10/2018, sobre evasão escolar.
6.71 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil (SIMP nº 000130Página 17
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276/2017), trata sobre contratos administrativos.
6.72 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil Público nº 39/2015, trata sobre
construção de novo cemitério municipal.
6.73 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Regeneração -PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 35/2018 em Procedimento
Administrativo nº 08/2018, cujo objetivo é a adoção de providências quanto a regularização ou demolição do Terminal Rodoviário de
Regeneração/PI, (prédio público) em razão da visível situação de abandono de referido bem, causando uma série de transtornos, oferecendo
risco à população e servindo para prática de crime.
6.74 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 33/2018 em Procedimento
Administrativo nº 08/2018, para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo Prefeito Municipal de Regeneração e seus familiares,
referente ao Processo Licitatório nº 01/2017 (limpeza urbana).
6.75 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº 000520-090/2018) em
Procedimento Administrativo nº 71/2018, para acompanhamento, apreciação e apoio á pessoa idosa.
6.76 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 17/2018 (SIMP nº
000711-161/2018), instaurado para verificar suposta acumulação irregular de cargo público, bem como a existência de contratação temporária em
prejuízo a candidato aprovado em concurso público.
6.77 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 20/2017 (SIMP nº
000838-150/2017), instaurado para averiguar situação de funcionamento da Comunidade Terapêutica (CT) Nova Jerusalém, na cidade de
Demerval Lobão.
6.78 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 126/2018 (SIMP nº
000481-310/2018), trata-se de peça de informação em que se presta esclarecimentos sobre funcionamento de um campo de futebol nas
proximidades de uma residência. Arquivamento de Notícia de Fato nº 159/2018 (SIMP nº 000597-310/2018), trata-se de notícias de que Câmara
Municipal de João Costa está inadimplente quanto à transmissão de documentação o TCE.
6.79 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 19/2018 em Procedimento
Administrativo nº 10/2018, instaurado para averiguar suposto abuso financeiro contra idoso.
6.80 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Francisco Santos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 34/2017, sobre
situação de vulnerabilidade de idoso.
7. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
7.1.Extrapauta apreciado o Ofício PGJ-PI nº 1014/2018. Assunto: homologação do resultado do 3º Concurso Público de Servidores do Ministério
Público do Estado do Piauí, cujas cópias foram enviadas aos Conselheiros. Egrégio Conselho Superior, à unanimidade, homologou o
resultado final do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de
nível médio do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme Edital nº 07 - MPPI, de 21 de novembro de 2018.
PARTICIPARAM DA SESSÃO A DR.ª MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE
DO CONSELHO SUPERIOR, EM EXERCÍCIO, O DR. ARISTIDES SILVA PINHEIRO, DR. ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO, DRA. RAQUEL DE
NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO E DRA. CLOTILDES COSTA CARVALHO. CLÉIA CRISTINA
PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES, LAVROU O PRESENTE EXTRATO DE ATA, QUE SERÁ PUBLICADO, APÓS A APROVAÇÃO.

1.2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4676
ATOPGJNº 861/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições que lhe conferem
o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, na 1298ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2018,
RESOLVE:
REMOVER, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de SÃO
MIGUEL DO TAPUIO, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a Promotoria de Justiça de CASTELO DO PIAUÍ, de entrância INTERMEDIÁRIA.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 10 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.3. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4678
ATO PGJ Nº 862/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições que lhe conferem
o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, na 1298ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2018,
RESOLVE:
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUSA, titular da
Promotoria de Justiça de CAPITÃO DE CAMPOS, de entrância INICIAL, para a Promotoria de Justiça de DEMERVAL LOBÃO, de entrância
INTERMEDIÁRIA.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 10 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.4. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4679
ATO PGJ Nº 863/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições que lhe conferem
o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, na 1298ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2018,
RESOLVE:
REMOVER, pelo critério de merecimento, a Promotora de Justiça FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, titular da Promotoria de Justiça de
ELESBÃO VELOSO, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a 2ª Promotoria de Justiça de UNIÃO, de entrância INTERMEDIÁRIA.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 10 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.5. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4680
ATO PGJ Nº 865/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições que lhe conferem
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o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, na 1298ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2018,
RESOLVE:
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de
UNIÃO, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a 33ª Promotoria de Justiça de TERESINA, de entrância FINAL.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 10 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.6. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4683
PORTARIA PGJ/PI Nº 3217/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como as disposições constantes no Ato PGJ nº 172, de 22 de novembro
de 2010 e a aprovação pelo Conselho Superior do Ministério Público na 1301ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de
2018.
RESOLVE:
ESTABELECER a escala anual de férias dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, para o exercício de 2019, na forma do Anexo I.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.7. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO4698
ANEXO I
(CONFORME A PORTARIA PGJ Nº 3217/2018)
ESCALA DE FÉRIAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EXERCÍCIO DE 2019
JANEIRO = 07/01 a 05/02/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

2

ANTÔNIO IVAN E SILVA

3

HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA

4

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

5

TERESINHA DE JESUS MARQUES
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANTÔNIO RODRIGUES DE MOURA

2

ARI MARTINS ALVES FILHO

3

ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA

4

CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA

5

CLÁUDIA PESSOA M. DA ROCHA SEABRA

6

CLÁUDIO BASTOS LOPES

7

CLEANDRO ALVES DE MOURA

8

DENISE COSTA AGUIAR

9

EDILSOM PEREIRA DE FARIAS

10

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

11

FLÁVIA GOMES CORDEIRO DE CASTRO

12

FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR

13

FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS

14

FRANCISCA VIEIRA E FREITAS LOURENÇO

15

FRANCISCO DE JESUS LIMA

16

FRANCISCO RAULINO NETO

17

GILVÂNIA ALVES VIANA

18

GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA C E SILVA

19

JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA

20

JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS

21

KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO
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22

LEONARDO FONSECA RODRIGUES

23

LUIZ ANTÔNIO FRANCA GOMES

24

MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA

25

MAURÍCIO GOMES DE SOUZA

26

MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA

27

RAFAEL MAIA NOGUEIRA

28

RAQUEL DO SOCORRO M. Galvão

29

RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA

30

RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO

31

RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA G. SOUSA

32

SILVANO GUSTAVO NUNES DE CARVALHO

FEVEREIRO = 01/02 a 02/03/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

HUGO DE SOUSA CARDOSO

2

ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES

Nº

PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO

2

ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO

3

CLÁUDIO BASTOS LOPES

4

DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO

5

EDUARDO PALÁCIO ROCHA

6

FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES

7

ITANIELI ROTONDO SÁ

8

JOÃO MALATO NETO

9

JOSÉ DE ARIMATÉIA DOURADO LEÃO

10

JOSÉ MARQUES LAGES neto

11

JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO

12

LIA RAQUEL PRADO E SILVA BURGOS

13

LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACÊDO

14

LUIZ GONZAGA REBELO FILHO

15

LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA

16

MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO

17

MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA

18

MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE TEIXEIRA

19

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR

20

SÉRGIO REIS COELHO

21

VANDO DA SILVA MARQUES

MARÇO = 01 a 30/03/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

ARISTIDES SILVA PINHEIRO

2

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

3

JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO

4

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
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2

ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

3

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA

4

DEBORAH ABBADE BRASIL CARVALHO

5

EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA

6

EVERÂNGELA ARAÚJO BARRO

7

FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR

8

FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR

9

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

10

JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA

11

JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA

12

JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO

13

MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA

14

MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO

15

PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO

16

PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS

17

RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO

18

RITA DE FÁTIMA TEIXEIRA MOREIRA E SOUZA

19

SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES

20

SILAS SERENO LOPES

21

UBIRACI DE SOUSA ROCHA

22

VALESCA CALAND NORONHA

ABRIL = 02/04 a 01/05/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

2

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ADRIANO FONTENELE SANTOS

2

ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA

3

ANA CRISTINA MATOS SEREJO

4

ANA SOBREIRA BOTELHO

5

ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO

6

ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA

7

ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS

8

CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

9

EDGAR DOS SANTOS BANDEIROA FILHO

10

ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA B. DO NASCIMENTO

11

GALENO ARISTOTELES COELHO DE SA

12

JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR

13

JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO

14

LUANA AZEREDO ALVES

15

LUÍSA CYNOBELLINA LACERDA ANDRADE

16

MARIA DO AMPARO DE SOUSA

17

NIELSEN SILVA MENDES LIMA

18

PLÍNIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES

19

ROMANA LEITE VIEIRA
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20

RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE

21

TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO

22

VERÔNICA RODRIGUES SALES

MAIO = 02 a 31/05/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA

2

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO

3

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO

4

ZÉLIA SARAIVA LIMA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA

2

ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA

3

AVELAR MARINHO FORTES DO REGO

4

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA

5

DÉBORA MARIA FREITAS SAID

6

EDILVO AUGUSTO DE OLVEIRA SANTANA

7

EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS R. BELO

8

GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA

9

GERSON GOMES PEREIRA

10

GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA

11

KARINE ARARUNA XAVIER

12

LENARA BATISTA CARVALHO PORTO

13

LIANA MARIA MELO LAGES

14

MÁRCIO FERNANDO MAGALHÃES FRANÇA

15

MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA

16

MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO

17

MARIA EUGÊNIA GONÇALVES BASTOS

18

MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO

19

MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO

20

MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA

21

RÉGIS DE MORAES MARINHO

22

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

23

SILVANO GUSTAVO NUNES DE CARVALHO

JUNHO = 03/06 a 02/07/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

CLOTILDES COSTA CARVALHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

2

ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA

3

CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA

4

CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO

5

CLEANDRO ALVES DE MOURA

6

CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES

7

ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR

8

ENY MARCOS VIEIRA PONTES
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9

FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA

10

JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA

11

JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ

12

LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO

13

LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS

14

LUCIANO LOPES SALES

15

LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA

16

MARIA ODETE SOARES

17

MARIA SOCORRO N. CARLOS DA CUNHA SILVEIRA

18

MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR

19

NIVALDO RIBEIRO

20

RÔMULO PAULO CORDÃO

21

SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO

22

SÉRGIO REIS COELHO

JULHO = 02 a 31/07/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

ANTÔNIO IVAN E SILVA

2

CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO

3

FERNANDO MELO FERRO GOMES

4

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

5

ZÉLIA SARAIVA LIMA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANA CECÍLIA ROSÁRIO RIBEIRO

2

ANA SOBREIRA BOTELHO

3

CLÁUDIA PESSOA M. DA ROCHA SEABRA

4

DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES

5

DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO

6

FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA

7

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

8

FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR

9

FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA

10

FRANCISCA VIEIRA E FREITAS LOURENÇO

11

FRANCISCO RAULINO NETO

12

GIANNY VIEIRA DE CARVALHO

13

GILVÂNIA ALVES VIANA

14

ITANIELI ROTONDO SÁ

15

JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR

16

JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO

17

JOÃO MENDES BENIGNO FILHO

18

JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO

19

LEONARDO FONSECA RODRIGUES

20

LIANA MARIA MELO LAGES

21

LUANA AZEREDO ALVES

22

MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO

23

MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA
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24

MARIA DO AMPARO DE SOUSA

25

MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO

26

MAURÍCIO GOMES DE SOUZA

27

MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA

28

PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO

29

RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA

30

RITA DE FÁTIMA TEIXEIRA MOREIRA E SOUZA

31

ROBERTO MONTEIRO CARVALHO

32

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

AGOSTO = 01 a 30/08/2019
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
1

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

2

HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA

3

JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO

4

ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA

1

ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA

2

ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO

3

ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO

4

ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA

5

CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO

6

EDILSOM PEREIRA DE FARIAS

7

EDILVO AUGUSTO DE OLVEIRA SANTANA

8

EDUARDO PALÁCIO ROCHA

9

FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES

10

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

11

JOSÉ DE ARIMATÉIA DOURADO LEÃO

12

JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA

13

LUCIANO LOPES SALES

14

MÁRCIO FERNANDO MAGALHÃES FRANÇA

15

MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA

16

MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE TEIXEIRA

17

MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA

18

RAFAEL MAIA NOGUEIRA - PJ BARRO DURO

19

RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA G. SOUSA

20

SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES

21

UBIRACI DE SOUSA ROCHA

22

VANDO DA SILVA MARQUES

23

VALESCA CALAND NORONHA

SETEMBRO = 02/09 a 01/10/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

2

ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA

3

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

4

TERESINHA DE JESUS MARQUES
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PROMOTOR DE JUSTIÇA
1

AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO

2

ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA

3

ARI MARTINS ALVES FILHO

4

CRISTIANO FARIAS PEIXOTO

5

DENISE COSTA AGUIAR

6

EVERÂNGELA ARAÚJO BARRO

7

FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR

8

FRANCISCO DE JESUS LIMA

9

GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA

10

GERSON GOMES PEREIRA

11

GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA

12

JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA

13

LUÍSA CYNOBELLINA LACERDA ANDRADE

14

MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO

15

MARIA EUGÊNIA GONÇALVES BASTOS

16

MARIA SOCORRO N. CARLOS DA CUNHA SILVEIRA

17

PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS

18

RAQUEL DO SOCORRO M. Galvão

19

RÉGIS DE MORAES MARINHO

20

RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO

21

ROMANA LEITE VIEIRA

22

SILAS SERENO LOPES

23

SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR

OUTUBRO = 01 a 30/10/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

HUGO DE SOUSA CARDOSO

2

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO

3

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ADRIANO FONTENELE SANTOS

2

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

3

ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

4

ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS

5

CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO

6

DÉBORA MARIA FREITAS SAID

7

EDGAR DOS SANTOS BANDEIROA FILHO

8

EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA

9

ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA B. DO NASCIMENTO

10

EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS R. BELO

11

FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS

12

JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO

13

JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO

14

KARINE ARARUNA XAVIER

15

LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO
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16

LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACÊDO

17

LUIZ ANTÔNIO FRANCA GOMES

18

MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA

19

MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA

20

MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO

21

NIELSEN SILVA MENDES LIMA

22

RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE

23

VERÔNICA RODRIGUES SALES

NOVEMBRO = 01 a 30/11/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

FERNANDO MELO FERRO GOMES

2

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

3

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ANA CECÍLIA ROSÁRIO RIBEIRO

2

ANA CRISTINA MATOS SEREJO

3

ANTÔNIO RODRIGUES DE MOURA

4

ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA

5

ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA

6

CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES

7

CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

8

DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES

9

DEBORAH ABBADE BRASIL CARVALHO

10

ENY MARCOS VIEIRA PONTES

11

FLÁVIA GOMES CORDEIRO DE CASTRO

12

FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA

13

GIANNY VIEIRA DE CARVALHO

14

JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO

15

KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO

16

LENARA BATISTA CARVALHO PORTO

17

LIA RAQUEL PRADO E SILVA BURGOS

18

LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS

19

MARIA ODETE SOARES

20

MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO

21

NIVALDO RIBEIRO

22

SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR

DEZEMBRO = 02 a 31/12/12/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA
1

CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO

2

CLOTILDES COSTA CARVALHO

3

ARISTIDES SILVA PINHEIRO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1

ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA

2

AVELAR MARINHO FORTES DO REGO

3

cláUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO
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4

CRISTIANO FARIAS PEIXOTO

5

ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR

6

FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR

7

GALENO ARISTOTELES COELHO DE SA

8

GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA C E SILVA

9

JOÃO MALATO NETO

10

JOÃO MENDES BENIGNO FILHO

11

JOSÉ MARQUES LAGES NETO

12

JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS

13

JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ

14

LUIZ GONZAGA REBELO FILHO

15

MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR

16

PLÍNIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES

17

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR

18

RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO

19

ROBERTO MONTEIRO CARVALHO

20

RÔMULO PAULO CORDÃO

21

SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO

22

TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO

Teresina (PI), 11 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI4695
PORTARIA PGJ/PI Nº 3207/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
INTERROMPER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 04 de dezembro de 2018, as férias da
Promotora de Justiça GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, Titular da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do
exercício de 2005, previstas para o período de 19 de novembro a 08 de dezembro de 2018, conforme a Portaria 2943/2018, ficando cinco dias
remanescentes para data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 04/12/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3209/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 05 a 18 de dezembro de 2018, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde à Promotor de Justiça KARINE
ARARUNA XAVIER, Titular da Promotoria de Justiça de Fronteiras, conforme atestado médico, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
Retroajam os efeitos da portaria ao dia 05/12/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3210/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a solicitação contida no Ofício nº 01/2018, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FLÁVIA GOMES CORDEIRO, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania, para acompanhar o processo de escolha das Entidades Não-Governamentais que terão assento no Conselho Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa do Piauí - CEDIPI, dia 11 de dezembro de 2018, no auditório da Secretaria da Assistência Social e Cidadania - SASC, em
Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de dezembrode 2018.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 3211/2018
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas no art.
12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que a Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes encontra-se de licença maternidade,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para responder pela
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, no período de 10 a 14 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de novembro de 2018.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 3212/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES,no uso das atribuições conferidas no
art. 14 c/c art. 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fundamento no Ato PGJ/PI nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoria de Justiça, para
responder, cumulativamente, pela 14ª Procuradoria de Justiça, em razão das férias da titular, no período de 10 a 23 de dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de novembro de 2018.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

2.2. ATOS PGJ-PI/20184696
ATO PGJ Nº 860/2018
Aprova o Plano de Segurança Institucional do Ministério Público do Estado do Piauí.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, V da Lei Complementar
Estadual nº 12/93 e no art. 10, V da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a relevância da segurança institucional para o exercício livre e independente das funções constitucionais do Ministério Público;
CONSIDERANDO a aprovação da política de segurança institucional por meio do Ato PGJ nº 821/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Segurança Institucional do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 06 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PLANO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERESINA-PI
2018
ÍNDICE GERAL
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ATRIBUIÇÕES
Seção I - Das Atribuições do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
Seção II - Das Atribuições da Assessoria Militar
Seção III - Das atribuições do Comitê Gestor de Segurança Institucional
Seção IV - Das atribuições do Comitê Gestor de Segurança Aproximada
Seção V - Das atribuições dos órgãos e unidades administrativas do Ministério Público
CAPÍTULO III - DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Seção I - Segurança de Pessoas e Segurança da Informação de Pessoas
Subseção I - Segurança da Integridade Física
Subseção II - Segurança no Processo Seletivo
Subseção III - Segurança no Desempenho das Funções
Subseção IV - Segurança no Desligamento
Subseção V - Credencial de Segurança
Subseção VI - Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo - TCMS
Seção II - Segurança do Material
Seção III - Segurança de áreas e instalações e segurança da informação nas áreas e instalações
Subseção I - Do Controle de Acesso
Subseção II - Do Sistema de Vigilância Eletrônica
Subseção III - Do serviço de segurança privada
Subseção IV - Da Emergência, Prevenção a Pânico e Prevenção e Combate a Incêndio
Subseção V- Da auditoria em Serviços e Planejamentos
Subseção VI - Das prescrições diversas
Seção IV - Segurança da Informação nos meios de tecnologia da informação
Subseção I - Da Segurança de rede e internet
Subseção II - Da segurança de mídias, acesso remoto e auditoria
Subseção III - Da segurança das comunicações
Subseção IV -Prescrições Diversas
Seção V - Segurança da Informação na documentação
Subseção I - Da Gestão de documentos sigilosos
Subseção II - Dos documentos controlados
Subseção III -Segurança na autuação e processamento administrativo
Subseção IV - Da marcação de documentos sigilosos
Subseção V - Da Segurança na Expedição, Tramitação e Reprodução
Subseção VI - Segurança na Publicação, Arquivamento e Acesso
Subseção VII - Da Segurança em contratos envolvendo sigilo
Subseção VIII -Segurança de documentos em meio digital
Página 28

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 309 Disponibilização: Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

CAPÍTULO IV - DA GESTÃO DE RISCO
Seção I - Planejamento de contingência e controle de danos
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º A Segurança Institucional compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ações de qualquer
natureza que constituam ameaça à salvaguarda da Instituição e de seus integrantes, inclusive à imagem e reputação.
§ 1º As medidas a que se reporta o caput compreendem a segurança orgânica e a segurança ativa.
§ 2º A segurança orgânica é composta pelos seguintes grupos de medidas:
I - segurança de pessoas;
II -segurança do material;
III - segurança das áreas e instalações; e
IV - segurança da informação.
§ 3º A segurança ativa compreende ações de caráter proativo e imediato relativas a:
I -contrassabotagem;
II - contraespionagem;
III - contra crime organizado;
IV - contrapropaganda.
CAPÍTULO II
Estrutura Organizacional e Atribuições
Art. 2º As funções de gestão de segurança institucional no MPPI serão desempenhadas pelos seguintes órgãos:
I - Procuradoria-Geral de Justiça;
II - Gabinete de Segurança Institucional;
III - Assessoria Militar;
IV - Comitê Gestor de Segurança Institucional;
V - Comitê Gestor de Segurança Aproximada; e
VI - Coordenadores no âmbito das respectivas unidades administrativas.
Paragrafo único. A coordenação técnica e operacional da atividade de segurança institucional será de responsabilidade do Gabinete de
Segurança Institucional.
Seção I
Das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
Art. 3º Ao Gabinete de Segurança Institucional compete:
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à segurança institucional no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
II - promover a articulação com as demais áreas do Ministério Público para garantir um tratamento integrado, multidisciplinar e sistêmico da
segurança institucional, estimulando a cooperação entre elas;
III - sugerir a implementação de medidas que visem ao aprimoramento da segurança institucional, dentre elas, a realização de convênios com
outras instituições;
IV - propor mecanismos de fiscalização do cumprimento das normas de segurança institucional;
V - fiscalizar a observância das normas de segurança institucional e a realização dos programas e projetos a ela relacionados;
VI - desenvolver projetos para a construção e difusão da cultura de segurança institucional;
VII - propor a edição de normas, instruções, planos, procedimentos e mecanismos de proteção no âmbito da segurança institucional;
VIII - propor a revisão e o aprimoramento da política de segurança institucional;
IX - implementar medidas visando a garantir a observância, por cada área do Ministério Público, das normas de segurança institucional;
X - apreciar os relatórios emitidos mensalmente pelo chefe da Assessoria Militar do MPPI, adotando as providências que se mostrarem cabíveis.
Seção II
Das atribuições da Assessoria Militar
Art. 4º Compete à Assessoria Militar do MPPI:
I - executar as atividades de segurança ostensiva e velada do Procurador-Geral de Justiça;
II - colaborar no planejamento e elaboração dos programas e planos de viagens e visitas do Procurador-Geral de Justiça, procedendo-se ao
levantamento de dados e informações e supervisionando a operação sob o aspecto de sua segurança;
III - auxiliar o Gabinete de Segurança Institucional nos procedimentos de segurança institucional;
IV - cumprir as medidas de segurança aproximada quando devidamente autorizadas;
V - participar do Comitê Gestor de Segurança Institucional;
VI - auxiliar na promoção de cursos, palestras e treinamentos na área de segurança, visando à capacitação técnica dos policiais militares,
membros, servidores e colaboradores do Ministério Público;
VII - operar os sistemas internos de videomonitoramento da Procuradoria-Geral de Justiça;
VIII - fiscalizar o pleno funcionamento do sistema de proteção contra incêndios, elevadores, escadarias e saídas de emergência dos edifícios da
Procuradoria-Geral de Justiça;
IX - controlar, mantendo sob sua guarda, o claviculário geral dos edifícios da Procuradoria Geral de Justiça.
X - supervisionar os meios de transporte que servem diretamente ao Procurador-Geral de Justiça, acompanhando inclusive o cronograma de
manutenção preventiva e recuperativa dos veículos;
XI - supervisionar os processos seletivos e de treinamento dos motoristas da Procuradoria-Geral de Justiça, especialmente aos que servem ao
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, promovendo, periodicamente, treinamentos e cursos de direção defensiva e ofensiva;
XII - apoiar as operações e demandas dos Grupos Especiais de Atuação Funcional, observando as disposições legais e atos normativos internos;
XIII - exercer outras atividades correlatas à área de atuação.
Seção III
Das atribuições do Comitê Gestor de Segurança Institucional
Art. 5º Compete ao Comitê Gestor de Segurança Institucional:
I - propor atos normativos, recomendações, diretrizes, protocolos, rotinas, ações e medidas de seguranças institucionais de interesse do
Ministério Público do Estado do Piauí;
II - promover a articulação de diversos setores e/ou órgãos da instituição para a concretização das ações relativas à área, tudo dentro de uma
concepção sistêmica de proteção e salvaguarda da instituição.
III - desenvolver outras atribuições previstas em normas específicas.
Seção IV
Das atribuições do Comitê Gestor de Segurança Aproximada
Art. 6ºCompete ao Comitê Gestor de Segurança Aproximada:
I - decidir sobre a concessão ou a suspensão de segurança aproximada em situação especial, submetendo essa decisão ao Procurador-Geral de
Justiça;
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II - deliberar sobre situações que impliquem risco ou ameaça à integridade física de membros e seus familiares, diante da situação de risco
decorrente do exercício da função;
III - representar pelas providências do artigo 5º da Resolução nº 116/14 do Conselho Nacional do Ministério Público;
IV - elaborar plano de proteção e assistência aos Membros em situação de risco;
V- monitorar a edição de normas sobre proteção pessoal no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, diligenciando junto ao
Procurador-Geral de Justiça para a adequação das medidas de segurança de pessoas, estrutura e capacidade para gerir situações de risco a
Membros;
VI - aprovar planejamento operacional para segurança aproximada de Membros;
VII- elaborar e aprovar regimento interno próprio;
VIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas.
Seção V
Das atribuições dos órgãos e unidades administrativas do Ministério Público
Art. 7º Compete aos respectivos órgãos e unidades administrativas do Ministério Público, sob a supervisão do Gabinete de Segurança
Institucional, a aplicação das normas de segurança institucional, assim como pela propositura e implementação de outras medidas de segurança
em sua esfera de atribuição.
CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Seção I
Segurança de pessoas e segurança da informação de pessoas
Art. 8º A segurança de pessoas compreende um conjunto de medidas destinadas a proteger a integridade física e moral de membros, ativos e
inativos, de servidores, assim como de seus respectivos familiares, quando comprometida em face do desempenho das funções institucionais.
Art. 9º A segurança da informação de pessoas compreende um conjunto de medidas voltadas a estabelecer comportamentos adequados dos
integrantes do MPPI que proporcionem a proteção da informação, englobando medidas de segurança no processo seletivo, no desempenho da
função e no desligamento da função ou da Instituição.
Subseção I
Segurança da integridade física
Art. 10. No tocante à segurança da integridade física serão observados:
I - as orientações expedidas pelo Gabinete de Segurança Institucional a respeito da conduta a ser observada pela pessoa que estiver submetida
ao sistema de proteção;
II - os atos normativos específicos para otimizar as ações de proteção pessoal e padronizar procedimentos;
III - o controle de acesso a que estarão submetidos os membros, servidores, terceirizados, estagiários e demais usuários, atendidas as
particularidades de cada caso e às normas operacionais de segurança física;
IV - os projetos de engenharia, de construção e reforma, bem como definição quanto ao local de imóveis e terrenos para novas aquisições ou
locação, devem ser analisados em conjunto com o GSI, para fins de análise de risco e orientações de segurança, as quais devem ser observadas
nos respectivos projetos.
Subseção II
Segurança no Processo Seletivo
Art. 11.A Comissão de Concurso para ingresso de membros e servidores e a Coordenadoria de Gestão de Pessoas devem observar as
seguintes orientações quanto à Segurança no Processo Seletivo:
I - adotar medidas e procedimentos em seus respectivos editais que contemplem ações para evitar o ingresso de pessoas com maus
antecedentes ou outro aspecto que possam comprometer a segurança da Instituição;
II - realizar, com auxilio do GSI, a sindicância de vida pregressa e investigação social, observando que em caso de dados contraditórios ou
existência de registros em órgãos públicos que indiquem potencial vulnerabilidade ou contraindicação do candidato serão realizadas diligências
para elucidar os fatos.
Subseção III
Segurança no desempenho das funções
Art. 12.Para a segurança no desempenho das funções, as unidades do MPPI devem seguir as seguintes orientações:
I - os novos integrantes do MPPI devem ser submetidos a um curso de ingresso, com conteúdo relativo às funções a serem exercidas e à
segurança institucional;
II - independentemente do exercício de função que trate diretamente com assuntos sigilosos, todos os membros, servidores, estagiários e
terceirizados do MPPI assinarão Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo - TCMS e nos casos de exercício de função que trate
diretamente com assuntos sigilosos, também será exigida a credencial de segurança.
III - Os integrantes do MPPI que desempenham função com acesso a dados e informações sigilosas devem ser submetidos a avaliação periódica
para renovação da credencial de segurança, sendo que a vulnerabilidade pessoal que possa comprometer o desempenho da função na
Instituição deve ser observada e considerada para renovação da credencial.
IV - Os integrantes do MPPI que possuam credencial de segurança serão submetidos periodicamente a treinamento específico para o trato com
assuntos sigilosos;
V - Na designação de servidor para as funções que envolvam o trato com assuntos sigilosos ou sensíveis, devem ser considerados, entre outros,
os seguintes aspectos:
tarefas sensíveis pertinentes à função;
grau de acesso a assuntos sigilosos pelo servidor;
capacidade de iniciativa e decisão do servidor;
concessão de credencial de segurança e investigação social atualizada.
Subseção IV
Segurança no desligamento
Art. 13.As unidades do MPPI devem seguir as seguintes orientações quanto ao desligamento:
I - o afastamento de função que trata de assuntos sigilosos deve ser realizado gradativa e paulatinamente, de forma a ocorrer uma
desmobilização controlada;
II - os Membros e servidores que tenham acesso, por força de sua função, a sistemas ou serviços que tratem de assuntos sigilosos, devem ser
excluídos do acesso por ocasião de seu desligamento da função;
§1º Para efeito do item anterior, as chefias imediatas e a Coordenadoria de Recursos Humanos devem informar ao responsável de cada sistema
ou serviço sobre o afastamento das funções por membros e servidores, devendo o responsável de cada sistema ou serviço que trate de assuntos
sigilosos devem auditar periodicamente os seus respectivos sistemas ou serviços para identificar acessos indevidos;
§2º Em situações de desligamento de membro, servidor, estagiário ou prestadores de serviço da instituição, devem ser adotadas as seguintes
medidas de segurança:
I - entrevista com o desligado, orientando-o sobre a necessidade de manter discrição sobre os assuntos institucionais;
II - verificação de entrega de material ou equipamento acautelado com o desligado;
III - verificação da existência de pendências de ordem individual na Coordenadoria de Recursos Humanos; e
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IV - verificação da existência de pendências em projetos, serviços ou trabalhos realizados pelo desligado.
Subseção V
Credencial de Segurança
Art. 14. Para definição de diretrizes da credencial de segurança as unidades do MPPI devem seguir as seguintes orientações:
I - A credencial de segurança é um documento que habilita membros, servidores, estagiários e prestadores de serviços do MPPI ao acesso a
dados e informações sigilosos. Sua concessão é essencialmente funcional e independe de grau hierárquico. Relaciona-se à necessidade
(funcional) de conhecer e pode ser limitada no tempo. O acesso a dados e informações sigilosos no MPPI somente é permitido com a certificação
da credencial de segurança, de acordo com o perfil de acesso específico e o respectivo grau de sigilo, e com a presença da necessidade
(funcional) de conhecer;
II - A credencial de segurança será objeto de regulamentação em ato normativo específico do MPPI, nos termos previstos no presente Plano;
III - A concessão de credencial de segurança também estará condicionada à realização de investigação social, à avaliação de desempenho
pessoal, à avaliação de desempenho profissional, à capacitação para o trato com assuntos sigilosos e à verificação de aptidão para o trato com
assuntos sigilosos;
IV - O processo para seleção de pessoal para concessão do credenciamento de segurança será sigiloso e observará as seguintes fases:
indicação, pesquisa, avaliação, capacitação, credenciamento e descredenciamento;
V - Para a expedição da credencial de segurança será realizada investigação social com o intuito de identificar vulnerabilidades que possam
comprometer a segurança de dados e informações sigilosas de interesse do MPPI;
VI - Os servidores públicos externos à Instituição que necessitarem, em razão do serviço, ter acesso a assuntos sigilosos referentes ao MPPI
somente podem acessar dados e informações sigilosas com credencial de segurança expedida por seu órgão de origem com o grau de sigilo
compatível. Em tais casos, a liberação ao acesso a assuntos sigilosos será condicionada ainda à autorização expressa de autoridade competente
do MPPI e à assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo.
Subseção VI
Termo de compromisso de manutenção de sigilo - TCMS
Art. 15. O Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo - TCMS é um documento no qual uma pessoa se compromete formalmente a
guardar segredo a respeito de dados ou informação sigilosos.
I - O TCMS pode ser genérico, para assuntos sigilosos de modo geral, ou específico, quando o grau de sensibilidade do assunto sigiloso exigir a
assinatura de um termo que aborde uma determinada situação ou circunstância.
II - Compete ao Gabinete de Segurança Institucional elaborar o(s) modelo(s) de TCMS, que serão disponibilizados a todas as unidades do MPPI.
III - O TCMS deve ser arquivado em local seguro e estar disponível para consulta e auditoria.
IV - As empresas ou órgãos contratados ou conveniados e seus respectivos empregados ou servidores devem assinar o TCMS quando, por
necessidade do serviço junto ao MPPI, tiverem acesso a informações sigilosas.
Seção II
Segurança do material
Art. 16. A segurança do material é um conjunto de medidas de segurança voltadas para proteger o material pertencente e/ou em uso no MPPI,
englobando genericamente os equipamentos, componentes, acessórios, mobiliários, veículos, matérias-primas, armas de fogo, munições e
demais itens empregados nas atividades da instituição.
Art. 17. Os incidentes de segurança envolvendo material devem ser sempre observados sob a ótica da intencionalidade do fato, devendo ser
averiguada a situação e as circunstâncias em que o fato ocorreu, para esclarecimento de possível ocorrência de sabotagem ou má-fé.
Art. 18. Os registros de incidente de segurança devem ser controlados em cada unidade do MPPI para análise e avaliação periódica, com a
finalidade de estabelecer medidas preventivas.
§ 1º Além dos procedimentos de controle patrimonial previstos em ato normativo específico da PGJ, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I - a produção, o recebimento, a distribuição, o manuseio, o armazenamento e o acondicionamento de materiais devem seguir as normas técnicas
próprias;
II - os materiais sensíveis ou de alto valor devem ser armazenados ou acondicionados em condições especiais de proteção, de acordo com a sua
necessidade e o acesso às áreas ou locais de armazenamento ou acondicionamento de tais materiais deve ser restrito, com a devida sinalização;
III - os materiais em trânsito, conforme a necessidade e de acordo com suas características, devem receber medidas adicionais de segurança
para sua proteção, entre elas: utilização de criptografia para proteção de seu conteúdo, recibo de entrega, entrega pessoal, com material
acompanhado de um servidor, escolta de segurança e guarda;
IV - a saída de material das unidades do MPPI deve atender normas administrativas e constar em registro, mantido pelas áreas de segurança das
unidades, em conjunto com os demais setores;
V - os equipamentos e outros materiais portáteis, em viagens, devem ser conduzidos como bagagem de mão;
VI - a doação de material seguirá norma administrativa específica e o material a ser doado contendo dados e informações sigilosos deve ter o seu
conteúdo descartado pela área competente antes da sua entrega;
VII - o incidente de segurança envolvendo material deve ser informado ao Gabinete de Segurança Institucional do MPPI;
VIII - o descarte de material que exige medidas especiais para recolhimento ou eliminação, quando inservível, deve ser feito de acordo com as
normas do respectivo órgão regulador;
IX - o armazenamento ou o acondicionamento de materiais que exijam condições especiais deve seguir o constante em normas técnicas
específicas;
X - os equipamentos e outros materiais do MPPI devem ser instalados de forma a reduzir riscos ambientais em caso de um incidente de
segurança;
XI - os equipamentos ou outros materiais que exijam cuidados de manutenção devem ser incluídos em planejamentos de manutenção
coordenados pelas respectivas áreas responsável;
XII - os equipamentos e outros materiais que exijam capacitação técnica para sua operação somente podem ser utilizados por pessoa
capacitada;
XIII - as atividades de operação e manuseio de equipamentos e outros materiais nas unidades do MPPI devem estar em conformidade com as
normas de segurança no trabalho;
XIV - as bibliotecas das unidades do MPPI devem possuir sistemas de controle do acervo;
XV - em caso excepcional de aquisição de material externo ou de recebimento de bens em doação ou cessão, tais como equipamentos de
informática e telefonia, as unidades do MPPI devem efetuar análise técnica com o intuito de verificar a existência de alguma anormalidade; em
caso de identificação de conteúdo não utilizado ou autorizado pela instituição, a respectiva área técnica deve proceder à sua exclusão;
XVI - a unidade com atribuição específica deverá elaborar normas de controle e armazenamento de material.
Seção III
Segurança de áreas e instalações e segurança da informação nas áreas e instalações
Art. 19. A Segurança de áreas e instalações constitui-se em um grupo de medidas orientadas para proteger o espaço físico sob responsabilidade
do MPPI ou onde se realizem atividades de interesse da instituição.
Art. 20. A segurança da informação nas áreas e instalações compreende um conjunto de medidas voltadas a proteger informações sensíveis
armazenadas ou em trâmite no espaço físico sob a responsabilidade da instituição ou no espaço físico onde estejam sendo realizadas atividades
de interesse institucional.
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§ 1º As salvaguardas previstas em tais grupos de medidas têm destacada importância por prevenir ações adversas de qualquer natureza contra
os demais ativos do MPPI ao proporcionar segurança aos locais onde se desenvolvem atividades de interesse institucional.
§ 2º As medidas de segurança de áreas e instalações interagem com os demais grupos de medidas, integrando a segurança como um todo e sua
execução exige auditorias e fiscalização dos sistemas e serviços implementados para o cumprimento das normas de segurança, sendo a
validação de processos fundamental para a verificação constante da eficácia de um serviço ou sistema.
§ 3º Os sistemas de segurança devem ser integrados e complementares, aumentando o espectro de proteção.
Art. 21. A Segurança das áreas e instalações engloba:
I - Sistema Físico: composto por policiais militares ou vigilância privada;
II - Sistema Eletrônico: composto por equipamentos eletrônicos de segurança, como sensores, circuito fechado de televisão (CFTV), alarmes,
fechaduras eletrônicas, sistemas de registro, catracas, cancelas, sistema de controle de acesso, entre outros mecanismos;
III - Sistema de Barreiras: envolve as diversas barreiras para segurança dos perímetros.
Art. 22. Quanto às barreiras e instalações físicas devem ser observado:
I - A instalação de barreiras para impedir o acesso físico de pessoas não autorizadas às instalações das Unidades do MPPI;
II - Os perímetros das unidades do MPPI devem possuir barreiras dispostas de acordo com avaliação de risco do local, que se estendem do
perímetro externo e chegam até as salas e gabinetes, passando pelas portarias, constituindo-se em linhas de proteção;
III - Os perímetros externos devem ser cercados por muros ou cercas de metal, sendo que em áreas de alto risco de invasão, as cercas ou muros
podem conter concertinas ou cercas elétricas nas suas extremidades e na existência de cercas eletrificadas, devem ser afixados avisos de
advertência ao longo de todo o perímetro, alertando sobre sua existência;
IV - As guaritas de vigilância devem possuir um campo de visada que possibilite vigiar as áreas externas e internas das unidades do MPPI;
V - Os prédios e instalações devem possuir serviço de portaria com computadores e sistema para cadastro de pessoal e webcam para captura de
foto;
VI - Os locais de entrada nos perímetros externos e internos devem possuir portões ou portas de acesso com mecanismos que permitam o seu
chaveamento;
VII - As áreas externas e os estacionamentos devem ser iluminados para garantir uma vigilância noturna adequada. Quando possível, podem ser
instalados sensores de presença para acionamento da iluminação auxiliar para melhorar as condições de luminosidade no local;
VIII - Os muros e cercas dos perímetros devem estar livres de vegetação que impeça a observação por parte da segurança ou que facilite o
acesso não autorizado às unidades do MPPI;
IX - O cabeamento da rede elétrica ou do sistema de CFTV deve ser protegido, em particular nas áreas externas. Nas áreas internas, os quadros
de energia elétrica devem ser de fácil acesso, livre de obstáculos;
X - O cabeamento da rede lógica deve ser protegido, bem como os quadros e racks devem possuir sistemas de fechadura com chave ou sistema
de controle de acesso, a fim de impedir o acesso indevido;
XI - O cabeamento de energia elétrica deve ser instalado separadamente do cabeamento da rede lógica;
XII - As salas em que são tratados assuntos sigilosos ou que, pela sua sensibilidade, mereçam maior grau de segurança, devem possuir
isolamento acústico. Esses locais devem, de acordo com a necessidade, ser submetidos à varredura eletrônica e à inspeção de ambiente;
XIII - Os equipamentos de ar-condicionado instalados em paredes externas devem possuir grades de proteção que impeçam o acesso indevido;
XIV - As mesas de trabalho em que são tratados assuntos sigilosos devem ser dispostas nas salas de forma a evitar a observação externa pelas
janelas;
XV - As áreas destinadas à circulação do público externo devem ser dispostas em locais favoráveis ao controle do fluxo de visitantes;
XVI - As Unidades do MPPI que possuam postos de atendimento avançado de agências bancárias e caixas eletrônicos em suas dependências
devem cumprir a legislação específica relacionada à segurança do local;
XVII - A Unidade do MPPI deve regular em seu respectivo Plano de Segurança Orgânica as rotinas e horários para abastecimento de valores nos
caixas eletrônicos existentes em suas dependências;
XVIII - As salas onde se guardam materiais, sobretudo os de alto custo e/ou sensíveis, devem possuir teto com laje, grades em suas janelas,
portas, sistema de alarme, além de controle específico de chaves, CFTV ou fechadura eletrônica.
Subseção I
Do Controle de Acesso
Art. 23. No Controle de Acesso aos órgãos e unidades do MPPI deverão ser observados:
I - As entradas dos prédios, preferencialmente, havendo disponibilidade de pessoal, devem possuir um posto de serviço de segurança 24 horas;
II - As portarias de acesso devem ter um serviço de recepcionistas, para realizar o registro de visitantes que entram no prédio, o qual deve conter
dados pessoais de identificação (inclusive CPF), data e hora do acesso, locais a que se dirigem, órgão de origem (quando cabível) e telefones
para contato, sendo que tal registro deve ser realizado, preferencialmente, por meio de sistemas informatizados que permitam fotografar os
visitantes;
III- antes do acesso do visitante à área desejada, deve ser feito contato com uma pessoa do setor de destino para a devida autorização;
IV- a unidade deverá adotar as providências necessárias para o controle do deslocamento do visitante nas dependências internas, inclusive,
quando possível, com a utilização de sistemas informatizados e barreiras que permitam, tão somente, o acesso ao setor de destino;
V- As portarias das unidades devem possuir um sistema de catracas com leitores de cartão (ou similar) e biométrico, para registros de servidores,
estagiários, prestadores de serviço, adolescentes aprendizes, terceirizados e visitantes;
VI - É obrigatório o uso de crachá de identificação para acesso às áreas e instalações das unidades do MPPI e permanência em seu interior,
exceto pelos membros do MPPI, que poderão utilizar credencial específica;
VII - Em locais onde houver detectores de metais, os portadores de marca passo não serão a eles submetidos, mas devem apresentar
documentação que identifique sua situação, submetendo-se a outros meios de vistoria;
VIII - As portas devem possuir dispositivos de fechadura com chave, as janelas devem possuir dispositivos de fechadura com trancamento interno
e os locais que exigem maior controle de acesso devem possuir fechadura eletrônica controlada por equipamento de controle de acesso, com
auditoria periódica dos relatórios de acesso;
IX - A entrada de servidores e estagiários em dias e horários sem expediente ou após o expediente deve ser regulada e controlada e os dados de
acesso devem constar em registro específico.
X - Terceirizados não devem acessar as áreas e instalações das unidades do MPPI nos dias e horários sem expediente, exceto em situações de
prestação de serviços devidamente autorizados e monitorados;
XI - O estacionamento das Unidades do MPPI deve ter o seu procedimento de controle de acesso regulado por norma específica, devendo a
entrada e saída de veículos serem registradas em controle específico;
XII- O claviculário deve estar localizado em área segura e possuir registro, os terceirizados não devem ter acesso direto ao claviculário, que ficará
sob a responsabilidade da respectiva unidade de segurança ou assessoria militar;
XIII- Os relatórios de acesso a claviculários devem ser auditados periodicamente;
XIV - Os registros de retirada e entrega de chaves devem possuir itens de controle que permitam auditorias posteriores;
XV - As áreas que abriguem instalações sensíveis e que sejam de acesso restrito devem ser sinalizadas com placas indicativas desta situação;
XVI - Nos casos necessários, o acesso a determinadas áreas será condicionado à credencial de segurança compatível com o grau de sigilo do
local;
XVII - Os locais onde se processam dados e informações sigilosas devem ser separados fisicamente de locais onde trabalham terceirizados;
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XVIII - A presença de terceirizados de limpeza, serviço de copa, recepcionistas, mensageiros e outros serviços (incluindo manutenção de
qualquer tipo) nas salas onde há dados ou informações sigilosas, deve ser supervisionada por servidor;
XIX - A presença de fornecedores nas unidades do MPPI deve ser sempre acompanhada de um servidor ou vigilante previamente designado;
XX - O material do patrimônio somente poderá sair de uma unidade com autorização da área competente, devendo ser registrado na portaria;
XXI - Não será permitido o ingresso de pessoas nas unidades do MPPI portando arma de qualquer natureza, ressalvados os casos especificados
em ato próprio;
XXII - As portarias de acesso das unidades do MPPI devem possuir cofre ou, na sua ausência, artefato similar para guarda de armas, assim
como uma caixa de areia de descarga para ações de desmuniciamento do armamento, que deve ser instalada em local reservado;
XXIII - É vedado o ingresso nas dependências das unidades do MPPI de pessoas para a prática de comércio e propagandas diversas ou
angariação de donativos e congêneres, salvo as campanhas institucionais;
XXIV - Sempre que as condições técnicas permitirem, os sistemas de registro de pessoas nas portarias das unidades do MPPI devem ser
integrados a sistemas de identificação de pessoas e pesquisa de antecedentes;
XXV - Em situações de solenidades e eventos organizados nas unidades do MPPI, os integrantes de serviços de segurança armada de
autoridades devem ser previamente identificados para eventuais autorizações de entrada e permanência com armamento;
XXVI - Não é permitida a filmagem ou fotografia no interior das unidades do MPPI sem prévia autorização da autoridade competente, comunicada
à respectiva área de segurança institucional;
XXVII - A cobertura jornalística, filmagem e fotografia realizadas nas dependências do MPPI serão feitas por profissionais de imprensa
previamente credenciados pela Coordenadoria de Comunicação Social, que deverá informar o Gabinete de Segurança Institucional.
Subseção II
Do Sistema de Vigilância Eletrônica
Art. 24. As Unidades do MPPI, em regra, devem possuir um sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV- com cobertura das áreas e locais
sensíveis e, obrigatoriamente, este sistema deve monitorar o perímetro externo, estacionamentos, portarias, entradas de instalações sensíveis
(almoxarifado, acesso aos gabinetes de Promotores, etc.), interior da sala de equipamentos de informática, Centro de Processamento de Dados,
locais de circulação e locais de atendimento ao público.
I - Os sistemas de CFTV devem ser monitorados em tempo real e possuir capacidade de armazenar, no mínimo, trinta dias de gravação de
imagens de forma ininterrupta.
II - O acesso aos itens de configurações do sistema de CFTV ou opções de edição de imagens é restrito ao responsável da unidade de
segurança ou servidor autorizado. Os terceirizados, envolvidos em atividades de segurança, somente poderão ter acesso ao sistema CFTV para
visualização das imagens em tempo real. As imagens do CFTV devem ser classificadas e armazenadas em locais com acesso restrito.
III - O acesso às imagens gravadas pelo CFTV é vinculado à necessidade do serviço e deve ser autorizado pela autoridade competente.
IV - O terceiro que demonstrar legítimo interesse poderá requerer informações e dados sigilosos à respectiva unidade de segurança,
condicionado o acesso ao deferimento do pedido, em todos os casos, pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante norma específica.
V - Os perímetros externos ou áreas sensíveis no interior das unidades do MPPI, sempre que necessário, devem ser monitoradas por sensores
de presença ligados a central de alarme.
Subseção III
Do serviço de segurança privada
Art. 25. Os perímetros das Unidades do MPPI devem ser protegidos, preferencialmente, por um serviço de vigilância privada.
§1º Os Procedimentos Operacionais Padrão para cada posto de segurança devem conter a composição do posto, com especificação do número
de vigilantes; finalidade do posto; atribuições dos vigilantes; procedimentos comportamentais, em que são discriminados os procedimentos em
relação ao tratamento com pessoas, apresentação individual e outros.
§2º Todos os terceirizados que atuam na área de segurança e recepção devem assinar um Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo TCMS, que deve ser arquivado e mantido no Gabinete de Segurança Institucional;
§3º Os postos de vigilância devem ser dotados de equipamento de comunicação para uso dos vigilantes, ligado à área de segurança da Unidade
do MPPI.
Subseção IV
Da Emergência, Prevenção a Pânico e Prevenção e Combate a Incêndio
Art. 26. Todas as Unidades do MPPI devem possuir um planejamento de prevenção e combate a incêndio em conformidade com a legislação e
com as normas técnicas em vigor.
I - Os planos devem ser simples, exequíveis, viabilizar ações com pessoal e material existente e prever situações em dias e horários com e sem
expediente.
II -A instalação dos equipamentos de combate a incêndio deve atender aos requisitos técnicos de utilização de cada dependência, considerando
a quantidade de equipamentos existentes e de pessoal.
III -O sistema de detecção e combate a incêndio e o agente químico de combate ao fogo devem ser verificados periodicamente.
IV- Os relatórios de manutenções preventivas programadas ou corretivas devem ser arquivados, devendo ser realizados testes periódicos,
simulando incêndio, previstos em cronogramas de manutenção preventiva.
V - As condições de manutenção e recarga dos extintores de incêndio devem ser verificadas periodicamente e especial atenção deve ser dada
aos contratos de manutenção e aos seus prazos.
VI - A sinalização de segurança contra incêndio e pânico deve ser disposta nas instalações das unidades, para orientação do pessoal em
situações de emergência.
VII - Cada unidade do MPPI deve possuir um serviço de Bombeiro Voluntário, com a participação de servidores, garantindo-se treinamento
específico.
VIII - As saídas de emergência não podem ser obstruídas com equipamentos, móveis ou outro tipo de material que impeça a livre movimentação
de pessoas.
IX - Os locais com material ou equipamento de combate a incêndio não podem ser obstruídos com qualquer tipo de material e as suas
adjacências devem estar livres para plena utilização dos equipamentos.
X - O Gabinete de Segurança Institucional deve prever planejamento de capacitação/treinamento continuado, para cada unidade do MPPI e para
os integrantes da Brigada de Combate a Incêndio.
XI -Os equipamentos e a sinalização de prevenção e combate a incêndio devem ser instalados nas dependências das unidades do MPPI e
verificados periodicamente, em particular o sistema de detecção com alarme de incêndio; rede de hidrantes e extintores e sinalização de
segurança contra incêndio e pânico.
XII - Procedimentos para situações extraordinárias ou de emergência, tais como interrupção de energia elétrica, ameaças com bomba, ameaças
a integridade das pessoas, pane nos sistemas de ar condicionado, gás e água, devem constar em planejamento específico e tais procedimentos
devem ser executados e treinados sistematicamente pelos integrantes da área de segurança e Brigada de Combate a Incêndio.
XIII -Em cada treinamento, devem ser avaliados para validações das ações: atribuições do pessoal da segurança e da brigada de combate a
incêndio; atribuições de integrantes da unidade do MPPI; e os procedimentos para evacuação das instalações;
XIV - Devem ser realizados exercícios de evacuação das dependências, de acordo com as especificidades locais;
XV - As unidades do MPPI devem possuir iluminação auxiliar para situações de emergência, independente da rede de energia elétrica
convencional;
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XVI - Os sistemas essenciais que constem na infraestrutura crítica do MPPI devem possuir dispositivos de nobreak que evitem interrupção do
serviço;
XVII - As Unidades do MPPI devem possuir um planejamento para situações extraordinárias e de emergência, que inclua evacuação de pessoal,
documentos sigilosos e equipamentos sensíveis das instalações.
Subseção V
Da auditoria em Serviços e Planejamentos
Art. 27. AAuditoria em Serviços e Planejamentos será realizada periodicamente pelo GSI e pela Assessoria Militar, observando os seguintes
serviços e sistemas de segurança em funcionamento nas unidades do MPPI:
I - controle de acesso nas portarias;
II - controle de acesso de veículos nas garagens ou estacionamento;
III - controle de acesso de servidores e estagiários em dias ou horários sem expediente;
IV - controle de acesso às áreas e instalações sensíveis;
V -controle de acesso aos claviculários;
VI - controle de saída de material do patrimônio;
VII - verificação do funcionamento dos equipamentos dos sistemas de detecção de intrusão;
VIII - verificação do funcionamento dos equipamentos do sistema de CFTV
IX - verificação do funcionamento dos equipamentos do sistema de prevenção e combate a incêndio;
Parágrafo único. Os planejamentos de contingência ou de emergência devem ser revistos periodicamente, avaliando-se a pertinência de seu
conteúdo e as reformas, obras ou mudanças de rotinas devem ser precedidas de avaliação da área de segurança para análise da necessidade
de alteração do planejamento de emergência ou contingência.
Subseção VI
Das prescrições diversas
Art. 28. No tocante às prescrições diversas quanto à segurança de áreas e instalações deve ser observado:
I - As pessoas que trabalham em cantinas, restaurantes ou postos avançados de agência bancária nas dependências da unidade do MPPI devem
ser registradas na respectiva área de segurança e possuir crachá de identificação;
II - Os projetos de construção e ocupação de áreas das unidades do MPPI devem seguir os seguintes requisitos de segurança:
a) iluminação: a iluminação deve ser adequada, em particular para o período noturno. Os campos de visão dos vigilantes e locais de passagem
devem ser iluminados;
b) fluxo de pessoas: o fluxo de pessoas, em particular os visitantes, deve ser direcionado para locais que facilitem a fiscalização por parte dos
vigilantes;
c) pontos cegos: devem ser evitados locais que não possam ser monitorados por sistemas de vigilância eletrônica ou física;
d) sinalização: saídas de emergência e locais sensíveis devem ser amplamente sinalizados;
e) paisagismo: o paisagismo, quando apropriado, deve ser projetado para constituir-se em uma barreira, mas sem impedir a observação dos
vigilantes;
f) áreas de atendimento ao público: devem ser posicionadas em local que evite o fluxo de pessoas pelo interior da unidade do MPPI;
III - Os projetos de arquitetura para construções de Unidades do MPPI devem prever layout de ambientes internos que privilegiem os aspectos de
segurança;
IV - O Gabinete de Segurança Institucional deve disponibilizar apoio técnico às áreas de engenharia e arquitetura das unidades com a finalidade
de prever medidas de segurança nas áreas e instalações de futuras unidades do MPPI, com a devida coordenação de ações entre os dois
setores para a execução de projetos de construção, desde a sua primeira etapa;
V - O MPPI deve assegurar que as medidas de segurança de áreas e instalações atendam à legislação trabalhista e ambiental, às normas
municipais aplicáveis e às demais normas técnicas de prevenção e combate a incêndio e de edificações;
VI - As informações sobre o fluxo de circulação de pessoas nas dependências das unidades do MPPI, a distribuição interna de móveis, os layouts
das instalações, a localização de áreas sensíveis, os projetos elétricos, a rede lógica, entre outras, devem ser protegidas pela área de segurança
da respectiva unidade.
Seção IV
Segurança da informação nos meios de tecnologia da informação
Art. 29. A Segurança da informação nos meios de tecnologia da informação constitui um grupo de medidas para salvaguarda da informação, da
integridade dos sistemas e dos meios de tecnologia da informação, da confidencialidade da informação nos meios de tecnologia da informação e
da disponibilidade dos recursos de tecnologia da informação, englobando as áreas de informática e comunicações.
Art. 30. Os recursos de tecnologia da informação disponíveis no MPPI destinam-se exclusivamente ao suporte das atividades desempenhadas
pelos membros, servidores (efetivos e comissionados) e estagiários.
Art. 31. As Unidades do MPPI devem seguir as seguintes orientações no uso de recursos de tecnologia da informação:
I - Os recursos de informática e comunicações disponíveis para os usuários do MPPI somente poderão ser utilizados em atividades estritamente
relacionadas às funções institucionais;
II - O usuário do recurso de Tecnologia da Informação é responsável pelo seu estado e funcionamento, devendo comunicar qualquer defeito ou
comportamento anormal às áreas de tecnologia da informação das unidades do MPPI;
III - Os programas adquiridos pelo MPPI e os sistemas desenvolvidos no órgão somente poderão ser instalados de forma automática pelo
sistema, por acesso remoto ou presencialmente por servidor qualificado da área de tecnologia da informação e comunicação de cada unidade do
MPPI.
IV - É vedada a instalação e/ou execução de qualquer outro programa ou sistema que não tenha sido adquirido ou desenvolvido pelo MPPI,
exceto em casos de comprovada necessidade do serviço, mediante anuência técnica da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do MPPI;
V - As áreas de tecnologia da informação das unidades do MPPI deverão prever rotinas de backup para as unidades de armazenamento de rede;
VI - A realização de cópias de segurança dos dados armazenados no disco rígido da estação de trabalho será de responsabilidade do usuário da
estação;
VII - Os procedimentos e as operações realizados por intermédio das estações de trabalho conectadas à rede serão da responsabilidade dos
usuários que nelas estiverem autenticados;
VIII - Ao afastar-se temporariamente da estação de trabalho, o usuário deverá desconectar-se da rede ou, alternativamente, ativar rotina de
proteção de tela com senha;
IX - As estações de trabalho e seus periféricos somente poderão ser removidos dos locais de instalação, mesmo que provisoriamente, por
servidores das áreas de suporte, ou excepcionalmente, pelos servidores autorizados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
Parágrafo único. Somente os programas e os sistemas homologados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do MPPI podem ser
instalados.
Subseção I
Da Segurança de rede e internet
Art. 32. No tocante à segurança de rede e internet serão observados:
I - As áreas de armazenamento de dados disponibilizadas aos usuários deverão ser compartimentadas e auditadas com a finalidade de identificar
utilização irregular;
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II - O armazenamento e a transmissão de dados e informações sensíveis ou sigilosas no MPPI nos meios de informática e telefonia serão
realizados mediante a utilização de recursos (sobretudo criptografia), padronizados institucionalmente, que garantam a integridade e
confidencialidade dos respectivos dados e informações.
III - A retirada de dados e informações sigilosas ou sensíveis da rede do MPPI e das redes locais das respectivas unidades só poderá ser
realizada mediante permissão da autoridade classificadora e por usuário com credencial de segurança com grau de sigilo compatível;
IV - Identificação do usuário e utilização de senha são condições indispensáveis para utilização dos recursos de tecnologia da informação do
MPPI;
V - Informações a respeito do monitoramento dos recursos de tecnologia da informação deverão ser disponibilizadas aos usuários por ocasião do
login;
VI - A solicitação para uso dos recursos de tecnologia da informação deverá ser realizada formalmente por membro ou responsável pelo setor do
usuário à Coordenadoria de Tecnologia da informação do MPPI, informando o perfil de utilização;
VII - As senhas de acesso deverão ser individuais, sigilosas e intransferíveis, cabendo à Coordenadoria de Tecnologia da Informação definir as
regras de formação, de suas reutilizações e período de validade;
VIII - O acesso às redes institucionais e à Internet dar-se-á por meio disponibilizado e configurado pela Coordenadoria de Tecnologia da
Informação. Para os acessos a sítios da Internet realizados a partir das redes institucionais serão gerados registros nos equipamentos de acesso
e segurança de rede. Estes registros fornecerão o endereço de rede da estação utilizada, bem como o nome do usuário que realizou o acesso;
IX - É vedado o acesso às páginas ou serviços que possuam características diversas das atividades institucionais do MPPI, salvo as previamente
autorizadas;
X - Nos casos em que houver necessidade, em razão do serviço, de acesso que, em princípio, seja obstado pelos sistemas do MPPI, deverá ser
realizada solicitação específica para a respectiva liberação à Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
XI - O serviço de correio eletrônico destina-se a agilizar a comunicação interna e externa, e deverá ser utilizado para o envio e o recebimento de
mensagens eletrônicas com conteúdo relacionado às funções desempenhadas pelo usuário, sendo vedado o uso dos recursos do correio
eletrônico para a veiculação de mensagens desvinculadas do exercício das funções institucionais;
XII - A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do MPPI poderá prover acesso sem fio às suas redes locais. Somente equipamentos
autorizados e previamente homologados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação nas unidades poderão atuar como pontos de acesso
sem fio às redes locais;
XIII - Os pontos de acesso sem fio às redes locais do MPPI deverão prover mecanismos de criptografia e autenticação das conexões de usuários;
XIV - Será de responsabilidade do usuário solicitante a verificação de conformidade dos equipamentos particulares com as características de
conexão sem fio utilizadas nas unidades do MPPI;
XV - A configuração do dispositivo que realizará o acesso remoto será de responsabilidade do usuário solicitante, sob orientação da
Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
XVI - As salas onde se encontram instalados os servidores de informática deverão, em regra, ter o seu interior monitorado por câmeras do
sistema de CFTV e outros dispositivos de sensoriamento pertencentes ao sistema de segurança das Unidades do MPPI.
Parágrafo único. Ato normativo específico regulamentará o uso dos recursos previstos no inciso II deste artigo, no âmbito do MPPI, cabendo à
Coordenadoria de Tecnologia da Informação elaborar estudos e prover os meios necessários para viabilizar tais providências.
Subseção II
Da segurança de mídias, acesso remoto e auditoria
Art. 33. No tocante à segurança de mídias, acesso remoto e auditoria serão observados:
I - As mídias contendo dados e informações sigilosas devem ser protegidas durante o transporte externo às instalações das unidades do MPPI,
mediante o uso de criptografia;
II - O acesso aos recursos de tecnologia da informação poderá ser realizado a partir de ambiente externo às dependências do MPPI. Os recursos
de tecnologia da informação que serão homologados para acesso remoto, bem como os perfis de usuários autorizados, serão definidos pela
Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Para o acesso, a autenticação do usuário deverá utilizar identificação e senha, preferencialmente
acompanhadas de certificação digital, e os dados transmitidos durante todo o acesso deverão ser protegidos mediante uso de criptografia;
III - A liberação do acesso deverá ser solicitada à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, sendo tal acesso de uso exclusivo do usuário
solicitante. A configuração do dispositivo que realizará o acesso remoto será de responsabilidade do usuário solicitante, sob orientação da
Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
IV - O uso dos recursos de tecnologia da informação, sempre que possível, deverá gerar informações que possam ser coletadas e transformadas
em trilhas de auditoria, de forma que pela análise ou visualização destas, sejam respondidas questões de autoria e temporalidade;
V - Para fins de verificação do cumprimento das normas de segurança ou por determinação de autoridade competente, a Coordenadoria de
Tecnologia da Informação poderá realizar auditoria nas trilhas de uso dos recursos de tecnologia da informação sob sua responsabilidade. As
informações provenientes dessas auditorias receberão tratamento sigiloso;
VI - As auditorias e verificações de conteúdo das áreas de armazenamento das redes e estações de trabalho locais deverão ser realizadas sob
prévia autorização da autoridade competente e de modo a não comprometer o sigilo de dados e informações assim classificados em razão do
serviço. Tais atividades devem ser realizadas por servidores especificamente designados e de maneira a permitir a rastreabilidade das ações da
auditoria. As informações provenientes dessas auditorias receberão tratamento sigiloso.
Subseção III
Da segurança das comunicações
Art. 34. No tocante à segurança das comunicações serão observados:
I - O uso de aparelhos de telefones sem fio somente será utilizado excepcionalmente, e desde que devidamente motivado, e quando o setor
respectivo inexiste infraestrutura necessária;
II - As instalações físicas destinadas à sala da central telefônica deverão ser dedicadas exclusivamente a este uso. Na impossibilidade, a central
telefônica deve ser instalada em local que permita restringir o acesso, inclusive ser fechado com chave ou sistema similar;
III - Não é autorizado acesso remoto à central telefônica, inclusive por empregados de empresa de manutenção, sem monitoramento da ação
pela Coordenadoria de Apoio Administrativo;
IV - Os computadores utilizados por telefonistas devem possuir acesso somente ao sistema de telefonia, sendo bloqueados os demais sistemas e
serviços;
V - A sala de telefonistas e a sala da central telefônica são áreas restritas e devem ter acesso controlado, com a devida sinalização, as quais
devem ser monitoradas por câmeras do sistema de CFTV ou possuírem sensores de presença ligados a alarmes;
VI - Os quadros de telefonia devem ser protegidos por sistemas de fechadura com chave ou similar;
VII - As empresas contratadas para realizar a manutenção da central telefônica e seus empregados que prestam serviço nas unidades do MPPI
devem assinar TCMS;
VIII - As pessoas contratadas para a função de telefonista e serviço de manutenção deverão ser capacitadas em treinamento para exercício da
função que inclua aspectos de segurança da informação. Tais pessoas também deverão assinar TCMS, que deve ser arquivado e mantido no
GSI;
IX - Os usuários de equipamentos de comunicações não deverão introduzir mensagens com conteúdo sigiloso ou sensível nas secretárias
eletrônicas.
Subseção IV
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Prescrições Diversas
Art. 35. As Unidades do MPPI devem seguir as seguintes orientações:
I - Os usuários que necessitarem, devido à natureza de suas funções, de acesso privilegiado a recursos da rede do MPPI deverão realizar
solicitação formal, apresentando os argumentos que justifiquem tal acesso;
II - O acesso a dados e informações sigilosos nos recursos de tecnologia da informação será de acordo com o grau de sigilo da credencial de
segurança e atenderá os requisitos de necessidade do serviço e necessidade (funcional) de conhecer;
III - Os equipamentos que forem destinados à doação, considerados inservíveis ou que tenham que sofrer manutenções corretivas em ambientes
fora do MPPI, deverão ter seus dados eliminados de forma segura pelas áreas de tecnologia da informação;
IV - As mídias inservíveis contendo dados e informações sigilosos ou sensíveis que por qualquer motivo devam ser destruídas, serão eliminadas
de forma segura. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá identificar os itens que requeiram descarte seguro. O descarte de itens
desta natureza deverá ser registrado em controle com descrição de conteúdo, para permitir a realização de auditorias futuras;
V - O acesso aos recursos de tecnologia da informação por visitante exige o cadastramento do usuário na área de tecnologia da informação;
VI - O ingresso e o uso de equipamentos de informática e periféricos particulares nas unidades do MPPI devem ser controlados e o material
deverá ser registrado nas portarias das unidades do MPPI pelo serviço de segurança, com comunicação à respectiva área de tecnologia da
informação.
Seção V
Segurança da Informação na Documentação
Art. 36. A Segurança da Informação na documentação é um conjunto de medidas que visa à proteção da informação contida na documentação
que é arquivada ou que tramita no MPPI, incluindo medidas de segurança no ato de produzir, classificar, tramitar, arquivar e destruir a
documentação.
Parágrafo único. Deve ser realizada a gestão documental para documentos ostensivos e sigilosos de acordo com a legislação em vigor,
implementando-se protocolos de documentos adequados a essa classificação.
Art. 37. Para implantação de medidas de segurança da informação na documentação é necessária a classificação de segurança pelas unidades
do MPPI, que devem seguir as seguintes orientações:
I - A documentação produzida no MPPI deve ser classificada quando o seu conteúdo exigir grau de sigilo;
II - A classificação dos documentos ou informações sigilosos do MPPI e os seus respectivos trâmites e tratamentos observarão, no que couber, a
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízo das demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça;
III - O acesso aos documentos ou informações sigilosos é restrito e condicionado à credencial de segurança e à necessidade (funcional) de
conhecer;
IV - O princípio da compartimentação deve ser adotado no desenvolvimento das atividades de segurança da informação na documentação.
Subseção I
Da Gestão de documentos sigilosos
Art. 38. Na Gestão de documentos sigilosos serão observados:
I - Os responsáveis pela guarda ou custódia de documentos sigilosos os transmitirão a seus substitutos, por meio de inventário devidamente
conferido, quando da passagem ou transferência de responsabilidade;
II - A classificação de um grupo de documentos que formem um conjunto deve ser a mesma atribuída ao documento classificado com o mais alto
grau de sigilo;
III - Os mapas, planos-relevo, cartas e fotocartas baseados em fotografias aéreas ou em seus negativos serão classificados em razão dos
detalhes que revelem e não da classificação atribuída às fotografias ou negativos que lhes deram origem ou das diretrizes baixadas para obtê-las.
Subseção II
Dos documentos controlados
Art. 39. Nosdocumentos controlados serão observados:
I - Os Documentos Controlados - DCs - são documentos sigilosos cujo conteúdo requer medidas extras de segurança, que incluem guarda e
custódia;
II - A segurança do Documento Controlado requer medidas adicionais de controle, tais como: identificação dos destinatários em protocolo e
recibos próprios, quando da difusão; lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico; lavratura anual de termo de inventário,
pelo órgão ou entidade expedidor e pelo órgão ou entidade receptor; e lavratura de termo de transferência de custódia ou guarda.
§ 1º O termo de inventário deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: numeração sequencial e data; órgãos produtor e custodiante do
DC; rol de documentos controlados; e local e assinatura.
§ 2º O termo de transferência deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: numeração sequencial e data; agentes públicos substituto e
substituído; identificação dos documentos ou termos de inventário a serem transferidos; e local e assinatura.
Subseção III
Segurança na autuação e processamento administrativo
Art. 40. Na Segurança na autuação e no processamento administrativo serão observados:
I - Os documentos sigilosos encaminhados para autuação, além das diretrizes estabelecidas para os documentos ostensivos, devem estar
classificados, conforme a legislação em vigor e os atos normativos regulamentares do Ministério Público, em sistema oficial de controle de
documentação do MPPI;
II - Quando a autuação for realizada pelo MPPI, não devem constar da capa do processo sigiloso os dados que possam acarretar qualquer risco à
segurança das atividades ou comprometer o respectivo sigilo;
III - Quando da realização de juntada de documentos sigilosos deve ser considerada a mesma classificação atribuída ao documento classificado
com o mais alto grau de sigilo;
IV - As páginas do processo sigiloso serão numeradas seguidamente, devendo cada uma conter, também, a indicação do total de páginas que
compõem o documento.
Subseção IV
Da marcação de documentos sigilosos
Art. 41. Na marcação de documentos sigilosos serão observados:
I - As páginas, os parágrafos, as partes componentes ou os anexos e apensos de um documento sigiloso podem merecer diferentes
classificações, mas ao documento, no seu todo, será atribuído o grau de sigilo mais elevado conferido a quaisquer de suas partes;
II - A marcação ou indicação do grau de sigilo em documentos registrados em papel deve ser feita, em fase de produção, em todas as páginas do
documento e na capa, se houver, por meio de carimbo contendo o grau de sigilo;
III - As páginas serão numeradas em ordem sequencial, devendo cada uma conter, também, quando possível, a indicação do total de páginas
que compõem o documento;
IV - A indicação será centralizada, preferencialmente no alto ou no pé de cada página, em cor contrastante com a do documento;
V - O DC também expressará, nas capas, se houver, e em todas as suas páginas, a expressão "Documento Controlado", o respectivo número de
controle e o respectivo grau de sigilo;
VI - A marcação em extratos de documentos, rascunhos, esboços e desenhos sigilosos obedecerá às mesmas regras;
VII - Os meios de armazenamento de dados ou informações sigilosos serão marcados com a classificação devida no invólucro, contendo carimbo
ou sinal indicativo de tais circunstâncias;
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Subseção V
Da Segurança na Expedição, Tramitação e Reprodução
Art. 42. Na Segurança na Expedição, Tramitação e Reprodução serão observados:
I - Toda a documentação sigilosa deve tramitar em grau de urgência;
II - Os mesmos critérios de segurança aplicados no encaminhamento ao MPPI de documentação classificada como sigilosa devem ser
observados em seu trâmite interno e em sua devolução ao órgão de origem;
III - A documentação classificada como sigilosa, em sua tramitação interna e na expedição, obedecerá, entre outros, os seguintes procedimentos:
serão acondicionados em invólucros duplos para remessa; no invólucro externo, não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou do teor do
documento, constando apenas o nome, a função do destinatário e seu endereço; no invólucro interno, serão apostos, pela unidade remetente, o
destinatário e o grau de sigilo do documento, de modo a serem identificados logo que removido o invólucro externo; sempre que o assunto for
considerado de interesse exclusivo do destinatário, será inscrita a palavra "pessoal" no invólucro interno contendo o documento sigiloso; e o
invólucro interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo (ou registro eletrônico no sistema de comunicação oficial do MPPI), que
indicará remetente, destinatário e número ou outro indicativo que identifique o documento;
IV - Na tramitação interna da documentação sigilosa, pode ser utilizado envelope ou sacola reutilizáveis, desde que ofereça as mesmas
condições de segurança e permita a aplicação de lacres;
V - A expedição, condução e entrega de documento classificado no mais alto grau de sigilo será efetuada por pessoa autorizada, sendo vedada a
sua postagem;
VI - A expedição de documento sigiloso pode ser feita mediante serviço postal, com opção de registro, serviço de malote, mensageiro
oficialmente designado, sistema de encomendas ou, se for o caso, mala direta;
VII - É vedada a extração de cópia com a finalidade de colher recibo de entrega de documentação classificada segundo o grau de sigilo;
VIII - Ao receber documentação sigilosa deve-se verificar a integridade e registrar, se for o caso, indícios de violação ou de qualquer
irregularidade na documentação recebida, dando ciência do fato à sua chefia imediata e ao destinatário, o qual informará imediatamente ao
remetente;
IX - O invólucro interno somente será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou autoridade competente hierarquicamente
superior;
X - O invólucro interno contendo a marca "pessoal" somente pode ser aberto pelo próprio destinatário;
XI - A movimentação e o recebimento eletrônico de documentação sigilosa ficam restritos aos servidores credenciados;
XII - Os documentos sigilosos serão mantidos ou guardados em condições especiais de segurança, devendo-se observar, conforme o grau de
sigilo, as seguintes prescrições: guarda do documento em cofre ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior. Os responsáveis
pela guarda ou custódia de documentos sigilosos os transmitirão a seus substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem ou
transferência de responsabilidade;
XIII - A reprodução do todo ou de parte de documentação sigilosa terá o mesmo grau de sigilo do original e os procedimentos que vierem a
instruir também passarão a ter grau de sigilo idêntico;
XIV - A reprodução total ou parcial de documentos sigilosos controlados condiciona-se à autorização expressa da autoridade classificadora ou
autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto;
XV - As eventuais cópias decorrentes de documentos sigilosos serão autenticadas pela autoridade devidamente constituída;
XVI - Nas cópias expedidas devem constar marcas ou carimbos de identificação. Junto aos documentos originais, devem constar as destinações
das cópias expedidas;
XVII - O responsável pela reprodução de documentos sigilosos deve providenciar a eliminação de notas manuscritas, provas ou qualquer outro
recurso que possa dar origem a cópia não autorizada do todo ou parte;
XVIII - Sempre que a preparação, impressão ou reprodução de documento sigiloso for efetuada em impressoras, oficinas gráficas ou similares,
essa operação deve ser acompanhada por servidor oficialmente designado, que será responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do
documento.
Subseção VI
Segurança na Publicação, Arquivamento e Acesso
Art. 43. NaSegurança na Publicação, Arquivamento e Acesso serão observados:
I - A publicação dos atos sigilosos, quando necessário, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de
modo a não comprometer o sigilo;
II - Poderão ser elaborados extratos de documentos sigilosos, para sua divulgação ou execução, mediante autorização da autoridade
classificadora ou autoridade superior competente para dispor sobre o assunto;
III - Os documentos sigilosos que forem objetos de desclassificação passarão a ter segurança de acordo com o novo grau atribuído, assim como
a preservação e o acesso;
IV - Os documentos, enquanto classificados como sigilosos, não podem ser desfigurados ou destruídos, sob pena de responsabilidade penal, civil
e administrativa, nos termos da legislação em vigor;
V - Ao ser desclassificado, o documento obedecerá às diretrizes de temporalidade e destinação estabelecidas em regulamento próprio;
VI - Os autos originais de processos extraviados ou destruídos acidentalmente devem ser reconstituídos;
VII - O acesso à documentação sigilosa é condicionado à emissão de credencial de segurança pela autoridade competente no correspondente
grau de sigilo e à necessidade (funcional) de conhecer;
VIII - A credencial será concedida pelas autoridades competentes, conforme definido em ato normativo específico;
IX - O acesso a documentos sigilosos é restrito, sendo admitido: ao agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública,
que tenha direito e necessidade (funcional) de conhecê-los; e ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse particular ou
do interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão ou entidade competente. Os demais casos serão solicitados e concedidos na
forma da legislação vigente.
§1ºA reconstituição obedecerá aos princípios normatizados para a restauração de autos ostensivos extraviados ou destruídos acidentalmente.
§2º A documentação sigilosa reconstituída terá o mesmo grau de sigilo do original e os procedimentos que vierem a instruir também passarão a
ter grau de sigilo idêntico.
Subseção VII
Da Segurança em contratos envolvendo sigilo
Art. 44. NaSegurança em contratos envolvendo sigilo serão observados:
I - A celebração de contrato cujo objeto implique realização de ações sigilosas, ou a guarda, ou tratamento de dados ou informações (incluídos
mapas, desenhos, cartas, modelos, plantas, fotografias, documentos, equipamentos, software, hardware ou outro tipo de material), de natureza
sigilosa, deve condicionar o conhecimento do dado protegido à assinatura de TCMS pelos interessados na contratação (pessoa jurídica e pessoa
física);
II - De acordo com cada situação, devem ser estabelecidas cláusulas prevendo a:
a) possibilidade de alteração do contrato para inclusão de cláusula de segurança não estipulada por ocasião da sua assinatura;
b) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem como à sua execução;
c) obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do
sigilo relativo ao objeto contratado;
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d) identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das pessoas que, em nome do contratado, terão acesso a material, dados e
informações sigilosos;
e) responsabilidade do contratado pela segurança do objeto subcontratado, quando previamente autorizado, no todo ou em parte, extensivo à
pessoa jurídica do contratado e à pessoa física do empregado do contratado;
f) obrigação de o contratado se submeter a inspeção técnica de segurança por parte do MPPI nas dependências daquele, com o objetivo
precípuo de verificação do nível de segurança em que estão sendo tratados os dados e informações sigilosos;
g) definição de direito por parte do MPPI de realizar auditorias, fiscalização e monitoramento de atividades que envolvam os dados e informações
sigilosos acessados pelo contratado, englobando o direito de monitorar ambientes físicos e virtuais, meios de tecnologia da informação,
manipulação de documentos e meios de comunicação, verificando o nível de segurança da Internet, VOIP e e-mails institucionais ou corporativos;
h) As atividades de auditoria e monitoração devem ser amplamente divulgadas entre os participantes do projeto, inclusive constará de contratos
de trabalho;
i) definição dos dados e informações a serem protegidas e determinação do período de manutenção do sigilo;
j) definição de ações e comportamentos de ambas as partes ao final do contrato, contemplando, inclusive, providências a serem adotadas em
caso de violação do acordo;
l) critérios para registro do conhecimento e a regulamentação da propriedade intelectual, quando for o caso;
m) regulamentação da eliminação de dados e informações sigilosos ou qualquer material sigiloso que não se prestam mais ao objetivo do
contrato;
n) medidas de gestão de incidentes de segurança da informação, estabelecendo procedimentos a serem adotados pelas partes para notificação e
tratamento de incidentes de segurança;
o) proibição de repasse de dados e informações por parte da contratada a pessoas que não estiverem formalmente contratadas, salvo no caso de
terceirização e contratação de consultores, se houver anuência do MPPI. Nesse caso, os terceirizados e consultores devem submeter-se às
normas de segurança previstas no contrato;
III - As Unidades do MPPI devem providenciar para que seus gestores, fiscais ou representantes adotem as medidas necessárias para a
segurança dos documentos sigilosos em poder dos contratados;
IV - Os dados e informações sigilosos concernentes a sistemas e serviços em uso no MPPI somente devem ser de conhecimento de pessoas que
por suas funções oficiais e contratuais necessitem conhecê-los, submetendo-se à assinatura do TCMS;
V - É vedado o acesso, em qualquer caso, da contratada a dados e informações sigilosos referentes à atividade institucional do MPPI. Em caso
da exigência de realização de ensaios ou exercícios pilotos para operacionalização de sistemas ou serviços, devem ser utilizados dados
ostensivos;
VI - A ação de alimentação de dados e informações sigilosos em bancos de dados deve ser feita por servidor com credencial de segurança
compatível com o grau de sigilo. Excetuam-se os casos de traduções de documentos, quando a contratada deve assumir compromisso de
manutenção o do sigilo.
Subseção VIII
Segurança de documentos em meio digital
Art. 45. No tocante à Segurança de documentos em meio digital, serão observados:
I - Os dados e informações sigilosos, constantes de documento produzido em meio eletrônico, serão assinados e criptografados mediante o uso
de certificados digitais emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;
II - Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos no mais alto grau de sigilo só podem estar ligados a redes de
computadores seguras, e que sejam logicamente isoladas de qualquer outra;
III - Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos sigilosos só podem integrar redes de computadores quando a
respectiva conexão possua controles de segurança adequados, visando à garantia da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das
informações;
IV - Os documentos sigilosos submetidos à digitalização serão mantidos ou guardados em condições especiais de segurança, não podendo ser
manuseados por terceirizados;
V - Atos normativos da instituição regulamentarão a gestão, o trâmite e a classificação (competência, prazos de duração, critérios etc.) de
documentos no MPPI, conforme as diretrizes constantes no presente plano e os regulamentos já existentes, tudo sem prejuízo das
especificidades dos dados e informações afetos a cada área de atuação, finalística e administrativa.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RISCO
Seção I
Planejamento de contingência e controle de danos
Art. 46. A gestão de riscos, que inclui a identificação, análise, avaliação e tratamento do risco, constitui-se em atividade fundamental para
proteção do MPPI, por ser um processo dinâmico e proativo de defesa do sistema.
Art. 47. A gestão de riscos precede o planejamento estratégico e tático e o estabelecimento de processos e tomada de decisões que envolvam
risco e a sua implementação orienta a operacionalização de controles de segurança e a realização do Planejamento de Contingência.
Art. 48. O Planejamento de Contingência é a previsão de técnicas e procedimentos alternativos adotados para efetivar processos que venham a
ser interrompidos ou a perder sua eficácia. Visa a minimizar o impacto e a restabelecer a continuidade desses processos, combinando ações
preventivas e de recuperação.
Art. 49. O Controle de Danos é a determinação de uma série de medidas que visem a avaliar a profundidade de um dano, o comprometimento
dos ativos e as demais consequências para o MPPI decorrentes de um incidente, inclusive no que se refere à imagem institucional. Constitui-se
em eficaz ferramenta de suporte para tomada de decisões em situações de crise, possuindo concepção complementar ao Planejamento de
Contingência.
Art. 50. O GSI coordenará a elaboração de processos sensíveis em cada unidade do MPPI visando estabelecer um planejamento de
contingência, dentre eles, relativo a prevenção e combate a incêndio.
Art. 51. O Plano de Contingência consiste em uma série de ações a serem realizadas para diminuir ou neutralizar o impacto de um incidente de
segurança, buscando manter os sistemas e serviços funcionando de forma integral ou buscando alternativas, de modo a reduzir os danos e
prejuízos de toda ordem à instituição. Deve ser previsto para atender incidentes em serviços e sistemas essenciais da instituição ou para
situações de emergência.
Art. 52. O plano de controle de danos visa a avaliar a amplitude do dano causado, o comprometimento dos ativos e mensurar o impacto do
incidente de segurança na instituição. Constitui-se em uma série de ações que permitirão atuar para redução dos impactos do incidente e
identificar alternativas para a continuidade da atividade interrompida ou ameaçada.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. Os atos cuja publicidade possa comprometer a efetividade das ações de segurança institucional deverão ser publicados em extrato.
Art. 54. As normas, procedimentos e técnicas de segurança devem ser exequíveis e a sua implementação precedida de um programa ou projeto
de capacitação e treinamento dos integrantes do Ministério Público.
Art. 55. O presente Plano de Segurança Institucional entrará em vigor 45(quarenta e cinco) dias da sua publicação.
Teresina/PI, 06 de dezembro de 2018.
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Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE/PI4682
INQUÉRITO CIVIL 01/2015
Portaria nº. 37/2018
FATO: Apuração de irregularidades em convênio celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Marcos Parente,
tendo como objeto a implantação de sistemas de abastecimento de água em localidades rurais deste município.
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INVESTIGADAS: MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE - PI E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SÁUDE FUNASA.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 em seu art. 1º,
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, notícia de fato encaminhada pelo Centro de Apoio ao Combate à
Corrupção do patrimônio Público - CAOCOP, cujo teor reportava-se a possível ilegalidade na perfuração de poços tubulares pela Prefeitura
Municipal de Marcos Parente - PI - PPIC n.º 01.2015;
CONSIDERANDO a notícia de fato n.º 17/2018 apensada ao PPIC n.º 01/2015 instaurada por foça do Ofício nº 13.995/2018/NAC/PI/Regional/PICGU, encaminhado ao Ministério Público Estadual do Piauí, com o Relatório nº 201700121, em mídia digital - CD, que relaciona informações
sobre a perfuração de poços na zona rural do Município de Marcos Parente - PI;
CONSIDERANDO que as diligências constantes na Portaria de instauração do PPIC n.º 01/2015 não foram realizadas;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal, bem assim;
RESOLVE:
CONVERTER o Procedimento Preparatório n.º 01/2015 - SIMP 000220-319/2018 em INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2015, para apurar
irregularidades na execução do convênio em comento.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora de Promotoria de Justiça Léia Raeny Sá da Rocha.
DILIGÊNCIAS:
1. Registrem-se no sistema próprio e autue-se como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, procedendo com o devido registro em livro
apropriado nesta Promotoria;
2. Considerando a necessidade de publicidade dos atos, determino, com base no art. 7º, § 2º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, a publicação
das portarias nos locais de costume;
3. Proceda-se à comunicação da instauração do Inquérito Civil n.º 01/2015 ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro Operacional
de Apoio ao Patrimônio Público;
4. Notifiquem-se os investigados para conhecimento dos fatos ora narrados;
5. Requisite-se à FUNASA para, em 30 dias, enviar para a Promotoria de Justiça de Marcos Parente cópia do Convênio - 674149 -MINISTERIO
DA SAUDE - Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.200.000,00 e cópia do termo de compromisso TC/PAC nº 0387/2012 celebrado entre a
Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Marcos Parente/PI, sob o número SIAFI 674149, publicado em 17/01/2013, tendo como
objeto a implantação de sistemas de abastecimento de água nas seguintes localidades do município: Lagoa do Caldeirão do Rocha, Escondido
dos Casemiros, Taboca, Loteamento Jurema, Buriti Cortado, Lagoa dos Cavalos, Canabrava, Marceneiro, Custaneira da Serra, Pereiros,
Sambaíba, Paracati, Barreiro Preto, Terra Preta, Recanto, Loteamento Timbó, Lagoa do Caiçara, Loteamento Cotia;
Cumpra-se.
Marcos Parente, 05 de dezembro de 2018.
ANA SOBREIRA BOTELHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL 13/2018
Portaria nº. 39/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, com fulcro nas disposições contidas no art. 127, caput, e art. 129, II e III, da Constituição Federal; art. 25, inciso IV, letra 'b' e inciso VIII da
Lei Federal nº 8.625/93 e art. 4º, inciso IV, letra 'b', e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, alterada pela Lei Complementar nº 21/98 e art.
8.°, § 1.°, da Lei n.° 7.347/85, e ainda;
CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios
administrativos constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), no trato dos assuntos que lhe são afetos;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 14/2018 - SIMP 000245-319/2018, bem como a Nota Técnica nº 02/2018 do CAODIJ, discorrendo
sobre a cumulação ilegal de cargos, empregos ou função.
CONSIDERANDO que os documentos existentes nos autos indicam, caso comprovados, a existência de possíveis atos de improbidade
administrativa e outras irregularidades;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº. 14/2018 - SIMP 00245-319/2018 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº. 13/2018, a fim de apurar a
veracidade dos fatos em questão, subsidiando eventual atuação ministerial porventura necessária.
Inicialmente, DETERMINO:
a) Autue-se e Registre-se esta Portaria;
b) Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
c) Notifique-se os interessados sobre a conversão do procedimento;
d) Oficie-se a Secretária de Educação do Município de Antônio Almeida para:
d.1) atenta à chamada pública n.º 01/2018 de 22/03/2018 emitida através da Comissão de Seleção Vinculada a Secretaria Municipal de
Educação que designou Assistentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização, informar por quanto tempo a Conselheira Tutelar, Keline
Pereira da Costa, ocupou a função de Assistente de Alfabetização no Programa Mais Alfabetização;
d.2) informar qual a natureza jurídica da função de Assistente de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização, devendo constar informações de
como se dá a remuneração dos Assistentes;
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d.3) e se, a Conselheira Tutelar, Keline Pereira Costa, possuí outro vínculo com a referida Secretária.
Nomeio Léia Raeny Sá da Rocha, Assessora Jurídica desta Promotoria de Justiça, para secretariar o feito.
Publique-se, registre-se e autue-se. Após o cumprimento de tais diligências, tornem para novas deliberações.
Marcos Parente (PI), 06 de novembro de 2018.
ANA SOBREIRA BOTELHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018
PORTARIA Nº 34/2018
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Marcos Parente, 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), art. 74, V, da Lei n.º 10.741/2003, e, ainda,
CONSIDERANDO instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais
indisponíveis e individuais homogêneos do idoso;
CONSIDERANDO que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do art. 2º da Lei n.º 10.741/2003;
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º da Lei n.º 10.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 10.741/2003 reza que: Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei;
CONSIDERANDO o Relatório Social enviado pela Assistência Social do Creas de Antônio Almeida - PI informando estado de saúde e as
condições em que vive o Sr. Francisco de Assis Carvalho de 87 anos de idade, e a informação da Secretaria da Saúde de Antônio Almeida-PI de
que as condições de saúde do idoso são instáveis e que o idoso apresenta alto índice de lucidez e interação com a equipe de profissionais;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de apuração de todos os fatos para proceder com as medidas necessárias à efetivação dos direitos dos
idosos, nos termos da Lei n.º 10741/2003.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº. 06/2018 - SIMP 000021-319/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 15/2018, para apuração das
irregularidades acima apontadas, 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;
b) Considerando a necessidade de publicidade dos atos, determino, com base no art. 7º, § 2º, da Resolução nº 23/2007 c/c o artigo 8º, da
Resolução nº 173, ambas do CNMP, a publicação da portaria nos locais de costume;
c) Proceda-se à comunicação da instauração do Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio da Educação e da Cidadania e a Secretaria
Geral requerendo a publicação em Diário Oficial;
d) Requisite-se do Centro de Referência Assistência Social (CRAS) de Antônio Almeida para, no prazo improrrogável de 20 dias, realização de
novo relatório, detalhando qual a situação atual do idoso em questão, e diligencie, em sendo noticiado que a situação se perdura, de identificar
quem é a pessoa responsável pelos cartões dos benefícios do idoso, devendo reunir todas as informações possíveis sobre esta.
Cumpra-se.
Marcos Parente-PI, 03 de dezembro de 2018.
ANA SOBREIRA BOTELHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018
PORTARIA Nº 36/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 1º Promotoria de Justiça de Marcos Parente, por seu presentante legal,
com fundamento no art. 129 da Constituição Federal, c/c o artigo 26, I, da Lei 8.625/93 e art. 37, I, da LC nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988, deve promover a defesa da ordem
jurídica e do regime democrático e, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição da
República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que não há indícios de ilícitos na Notícia de Fato 02/2018, que demande a instauração de Inquérito Civil ou Procedimento
Preparatório;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público expedir recomendações visando velar pelo respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe couber promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que as informações colhidas no procedimento supracitado dão conta necessidade de acompanhamento pelo Ministério Público
do cumprimento da Recomendação n.º 01/2018 pela Prefeitura Municipal de Marcos Parente - PI;
CONSIDERANDO que a resposta do Prefeito Municipal comunica a excepcionalidade do cumprimento da Lei Municipal n.º 114/2010 e da
Recomendação n.º 01/2018 expedida pelo Ministério Público, a duas caminhonetes que são de uso exclusivo do Prefeito e seus assessores
diretos.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 02/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 16/2018, com objetivo de adequar a organização
administrativa à Lei Municipal n.º 144/2018 e aos ditames da Constituição Federal.
Nomeio para secretariar o procedimento a assessora de Promotoria de Justiça Léia Raeny Sá da Rocha.
DILIGÊNCIAS:
1. Registrem-se no sistema próprio e autue-se como Procedimento Administrativo, procedendo com o devido registro em livro apropriado nesta
Promotoria;
2. Considerando a necessidade de publicidade dos atos, determino, com base no art. 7º, § 2º, da Resolução nº 23/2007 c/c o artigo 8º, da
Resolução nº 173, ambas do CNMP, a publicação das portarias nos locais de costume;
3. Proceda-se à comunicação da instauração do Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção CACOP e a Secretaria Geral requerendo a publicação em Diário Oficial;
4. Proceda-se à comunicação da instauração do Procedimento Administrativo ao Prefeito do Município de Marcos Parente - PI;
5. Requisite ao Prefeito Municipal para enviar ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, cópia do ato que regulamenta a excepcionalidade da
não adesivagem dos carros de uso exclusivo do Prefeito e de seus assessores diretos, sob pena de sujeição a regra geral disposta na Lei
Municipal n.º 144/2018.
Marcos Parente, 04 de dezembro de 2018
ANA SOBREIRA BOTELHO
Promotora de Justiça

3.2. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI4684
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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 32ª P.J. Nº 11/2018
NOTIFICANTE: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
NOTIFICADA: CENTRO TERAPÊUTICO INSTITUTO VOLTA À VIDA
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva", e no art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado
do Piauí, que determina que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,
garantindo o respeito aos mesmos por meio da expedição de recomendações, vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO oartigo 51 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe: "São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade";
CONSIDERANDO o artigo 2º da RESOLUÇÃO NORMATIVA 395 da ANS que prescreve: "são garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das
normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor: I - atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a
fruição dos serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, bem como nas
condições contratadas";
CONSIDERANDO que o fornecedor não pode transferir ao consumidor despesas inerentes as suas atividades;
CONSIDERANDO que as operadoras de planos de saúde são responsáveis pelo pagamento das prestadoras de serviços de assistência à saúde
conveniadas;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo Nº 000135-004/2018, instaurado na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir
de Representação do Sr. Francisco Humberto Duarte Ripardo, a fim de apurar a existência de práticas abusivas por parte do Instituto Volta à Vida
e da operadora Intermed, mormente no que diz respeito a cobrança de itens extraordinários (alimentos e produtos de higiene) dos responsáveis
pelos beneficiários internados no centro terapêutico supracitado;
RESOLVE:
RECOMENDAR a Direção do Centro Terapêutico Instituto Volta à Vida que se abstenha de cobrar da família dos beneficiários produtos que
estejam diretamente relacionados as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento de saúde e necessários para manutenção de sua estrutura;
RECOMENDAR a Direção do Centro Terapêutico Instituto Volta à Vida preste informações corretas, claras, precisas e ostensivas aos familiares
dos pacientes no tocante aos produtos opcionais/sugeridos e os obrigatórios;
RECOMENDAR a Direção do Centro Terapêutico Instituto Volta à Vida preste informações corretas, claras, precisas e ostensivas aos familiares
dos pacientes no tocante ao fornecimento de medicamentos prescritos para tratamentos de doenças pré-existentes e que devem ser fornecidos
pelos responsáveis, tendo em vista a exclusão contratual ajustada com a operadora do plano de saúde;
NOTIFICAR a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, comunicar a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina o cumprimento ou não desta
Recomendação, bem como as providências adotadas para ultimação da mesma, acompanhada de documentação comprobatória.
Teresina, 07 de dezembro de 2018.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça -32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI4689
PORTARIA Nº 88/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCON)
RECLAMADO: ELETROBRÁS
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, com fundamento no art.
129, III da Constituição Federal; art. 25, IV da Lei nº 8.625, de 12.02.93; art. 36, IV da Lei Complementar nº 12, de 18.12.93, art. 8º, § 1º da Lei nº
7.347/85, e art. 19, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004.
Considerando que as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC - são de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 1º, da
Lei Federal nº 8078/90;
Considerando que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, insculpido no art. 4º, inciso I, do CDC, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
Considerando que segundo o art. 6º, inciso X, é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
Considerando os ditames do art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III a época em que foi fornecido.
Considerando a necessidade do tratamento coletivo, visto o dano causado à coletividade, conforme o art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor;
Considerando que o tratamento e abastecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial;
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 que o serviço público de fornecimento de energia elétrica, remunerado por tarifa, é regulado pelo Código de Defesa do
Consumidor, devendo, pois, nos termos do artigo 22, ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de o fornecedor ser
responsabilizado civilmente;
Em razão disso, RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO em PROCESSO ADMINISTRATIVO, a ser regido sob a égide da Lei
Complementar Estadual nº 36/2004, sob o número de ordem 002/2018, em face da fornecedora ELETROBRÁS/CEPISA nos termos do art.
14, da Lei complementar estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2004, c/c a Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, com a notificação do
reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do seu recebimento, nos moldes da Lei Complementar Estadual de nº 36/2004, para:
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a) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado quanto ao objeto deste processo.
b) pronuncie-se acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre os problemas acima noticiado;
c) apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Processo, conforme documentos anexos.
Designar a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges, para secretariar os trabalhos.
Registre-se, Publique-se, cumpra-se.
São João do Piauí, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 083/2018
SIMP 000165-310/2018
Objeto: AMEAÇA AO DIREITO DE PROPRIEDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de requerimento das Sras. Layane Soares de Sousa e de Derlane Soares de
Sousa, formulado em 2015, alegando que ameaça ao direito de propriedade de sua avó Maria Aparecida Soares Ribeiro pelo Município de João
Costa (fls. 02/18).
Foram realizadas diligências para buscar informações atualizadas sobre o problema apresentado nesta Promotoria de Justiça, sem que se
obtivesse êxito (fls. 21).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ultrapassado mais de três anos, não se tem qualquer notícia de alteração da situação fática ora descrita, razão pela entendemos estar esvaziado
o objeto deste procedimento.
Ademais, trata-se de interesse meramente privado, qual seja direito de propriedade, o que inibe a participação ministerial, devendo se buscar,
caso entenda necessário, a via judicial para resguardar o seus direitos.
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 procedimento em tramitação por bastante tempo nesta Promotoria, não se havendo outras notícias do noticiante por quase de
três anos, e, ainda, por não haver dados necessários para sua notificação pessoal, promova-se a cientificação da decisão de arquivamento pela
via editalícia.
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, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 083/2018 (SIMP Nº 000165-310/2018)
Noticiante: LAYANE SOARES DE SOUSA e DERLANE SOARES DE SOUSA
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, por título e nomeação
legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurado Notícia de Fato nº 083/2018 (SIMP 000165310/2018), com o objetivo de apurar notícia de ameaça ao direito de propriedade de sua avó Maria Aparecida Soares Ribeiro pelo Município de
João Costa e que no seu bojo foi proferida decisão de promoção de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os interessados, para,
querendo,impugnar a promoção de arquivamento, deverão apresentar, dentro de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do
Piauí, as suas razões por escrito, conforme disciplina o § 1º, do art. 4º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP. Dado e passado nesta Promotoria de Justiça, lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado conforme vai
devidamente assinado.
São João do Piauí-PI, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 076/2018
SIMP 000155-310/2018
Objeto: EXISTÊNCIA DE TERRENOS ABANDONADOS COM RISCO DE PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de requerimento do Sr. José João da Silva, informando da existência de lotes sem
construção, que poderiam servir como criadores de insetos (fls. 02/05).
Em seguida, foi determinada a notificação do interessado para trazer informações mais específicas, diante da generalidade do pedido (fls. 06/07).
Após, a notificação, o apresentou argumentações diversas da contida no requerimento inicial (fls. 09/26).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O requerimento não traz substrato mínimo apto a se deflagrar procedimento investigativo, apresentando fatos de uma forma genérica sem
qualquer especificação.
Foi facultada ao requerente, conforme preconiza a parte final do inciso III, do art. 4º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, a oportunidade de tornar específico o requerimento apresentando, inclusive, elementos concretos para
que, ainda que indiciariamente, se deflagrasse procedimento investigativo. No entanto, o noticiante nada trouxe de concreto apresentando
contexto fático diverso do contido no pedido inaugural.
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 e-mail, conforme preceitua o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
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Apresentado recurso, encaminhe-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Expirado o prazo sem manifestação, arquivem-se os
autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 108/2018
SIMP 000387-310/2018
Objeto: AUSÊNCIA DE REPASSES AO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o conhecimento da ausência de repasses financeiros do Município de São João do Piauí ao
Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, referente ao período de janeiro a maio de 2018 (fls. 03/09).
Após solicitação, o Município de São João do Piauí informou que efetivou os repasses ao Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros referente
ao período de janeiro a julho de 2018 e que está em fase de processamento os pagamentos relativos a agosto e setembro de 2018 (fls. 19/26).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Pela resposta apresentada pelo Município de São João do Piauí, verifica-se que os repasses ao Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros,
referente ao período de janeiro a maio de 2018, estão regularizados.
Registrou, ainda, no referido expediente, que está se efetivando os demais repasses financeiros.
Esgotado, portanto, o objeto deste procedimento, o arquivamento é medida que se impõe, nada impedindo que futura irregularidade seja
deflagrado procedimento específico a ser instaurado.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, 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, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 197/2018
SIMP 000948-310/2018
Objeto: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ADOÇÃO DE CRIANÇA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento do relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí, datado de 18/03/2016,
relatando ausência de registro da paternidade e entrega para adoção da filha da Sra. CLEIDENIR DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (fls. 04).
Diante da ausência de informações atualizadas, foi solicitado novo relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí, o qual registro que foi
realizado exame de DNA, com o reconhecimento da paternidade e da decisão de não mais entregar o filho para adoção (fls. 06).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante do relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí, em que demonstra a realização de exame de DNA, com a confirmação da
paternidade, e diante disso da ausência de interesse dos pais de entregar o filho para adoção, entendemos não haver qualquer situação de risco
a amparar a deflagração de procedimento específico.
Esgotado o objeto deste procedimento, 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 I, 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 Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos com respectiva baixa no Livro e no SIMP.
São João do Piauí-PI, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 200/2018
SIMP 000958-310/2018
Objeto: COMPRA E VENDA (COBRANÇA)
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de requerimento formulado por JAILSON DOS SANTOS, datado de 18/03/2016,
em que busca a devolução de valores em espécie dispendidos na aquisição de terreno que seria de propriedade de LAERCIO DE SOUSA
COIMBRA e CLOTILDE GOMES RODRIGUES (fls. 02/18).
Foram realizadas diligências para buscar informações atualizadas sobre o problema apresentado nesta Promotoria de Justiça, sem que se
obtivesse êxito (fls. 14).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ultrapassado mais de dois anos, não se tem qualquer notícia de alteração da situação fática ora descrita, razão pela entendemos estar esvaziado
o objeto deste procedimento.
Ademais, trata-se de interesse meramente privado, qual seja direito de cobrança de valores em aquisição de propriedade, o que inibe a
participação ministerial, devendo se buscar, caso entenda necessário, a via judicial para resguardar o seus direitos.
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 procedimento em tramitação por bastante tempo nesta Promotoria, não se havendo outras notícias do noticiante por quase de
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três anos, e, ainda, por não haver dados necessários para sua notificação pessoal, promova-se a cientificação da decisão de arquivamento pela
via editalícia.
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, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 200/2018 (SIMP Nº 000958-310/2018)
Noticiante: JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, por título e nomeação
legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurado Notícia de Fato nº 200/2018 (SIMP 000958310/2018), com o objetivo de apurar notícia de irregularidades no direito de cobrança de valores em aquisição de propriedade e que no seu bojo
foi proferida decisão de promoção de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os interessados, para, querendo,impugnar a promoção de
arquivamento, deverão apresentar, dentro de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, as suas razões por escrito,
conforme disciplina o § 1º, do art. 4º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Dado e
passado nesta Promotoria de Justiça, lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.
São João do Piauí-PI, 10 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 89/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, 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, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o Art. 8º, § 6º, I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza
serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 39, VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do Art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDOa lavratura do Auto e Infração nº 7320 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI em que foi
constado em fiscalização in loco no estabelecimento FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA - ME (SUPERMERCADO OLIVEIRA) a comercialização de
produtos fora da validade; e
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei no.
8.078/1990.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração do PROCON/MPPI mencionado acima registrando-se em livro próprio;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de AMANDA DAMASCENO CARVALHO
E SOUSA BORGES;
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5. Registre-se no SIMP/MPPI;
6. Encaminhe-se arquivo em formato editável à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
7. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa pelo, nos termos do auto de infração que deu ensejo ao presente PA;
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
São João do Piauí/PI, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 90/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, 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, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o Art. 8º, § 6º, I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza
serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 39, VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do Art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDOa lavratura do Auto e Infração nº 90918 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI em que foi
constado em fiscalização in loco no estabelecimento FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS FILHO - ME (LOJA DE CONVENIÊNCIA MAIS
BRASIL) a comercialização de produtos fora da validade; e
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
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Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei no.
8.078/1990.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração do PROCON/MPPI mencionado acima registrando-se em livro próprio;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de AMANDA DAMASCENO CARVALHO
E SOUSA BORGES;
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5. Registre-se no SIMP/MPPI;
6. Encaminhe-se arquivo em formato editável à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
7. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa pelo, nos termos do auto de infração que deu ensejo ao presente PA;
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
São João do Piauí/PI, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 91/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, 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, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o Art. 8º, § 6º, I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza
serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 39, VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do Art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDOa lavratura do Auto e Infração nº 90919 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI em que foi
constado em fiscalização in loco no estabelecimento J. P. DA SILVA MERCEARIA (MERCADINHO POPULAR) a comercialização de produtos
fora da validade; e
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei no.
8.078/1990.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração do PROCON/MPPI mencionado acima registrando-se em livro próprio;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de AMANDA DAMASCENO CARVALHO
E SOUSA BORGES;
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5. Registre-se no SIMP/MPPI;
6. Encaminhe-se arquivo em formato editável à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
7. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa pelo, nos termos do auto de infração que deu ensejo ao presente PA;
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
São João do Piauí/PI, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 92/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) P. F. S. A. dentro das
possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a fixação de prestação alimentícia a atender a necessidade
da(s) criança(s) P. F. S. A., determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Designo data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 93/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) A. V. G. S. e A. G. S. dentro das
possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a fixação de prestação alimentícia a atender a necessidade
da(s) criança(s) A. V. G. S. e A. G. S., determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Designo data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 94/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de alimentos, conforme disciplina art. 201, III do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a fixação de alimentos em favor da(s) criança(s) S. S. S. dentro das possibilidades
de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar a fixação de prestação alimentícia a atender a necessidade
da(s) criança(s) S. S. S., determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento administrativo;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Solicite-se documentação da parte interessada;
Designo data para realização de audiência extrajudicial a fim se tentar de conciliação entre as partes;
Notifique-se os pais das crianças para comparecimento ao ato designado por esta Promotoria de Justiça;
Firmado acordo, promova-se com a respectiva homologação. Frustrada a tentativa, promova-se a respectiva demanda judicial;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018
PORTARIA Nº 95/2018
Objeto: Acompanhamento de Recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal
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, II da Resolução nº
174/2017 do CNMP; e
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 proteção ao meio ambiente;
CONSIDERANDO o princípio da unidade do Ministério Público, inserto na Constituição Federal - art. 127, § 1º;
CONSIDERANDO a expedição pelo Ministério Público Federal de Recomendação, destinada ao Município de Lagoa do Barro, a instalação e o
regular funcionamento de registro eletrônico de frequência de servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial,
dos médicos e odontólogos;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização do efetivo cumprimento da Recomendação expedida pelo Ministério Público
Federal;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 054/2018, para acompanhamento do cumprimento de
Recomendação expedida pelo Ministério Público Federal, 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;
b) seja oficiado ao Ministério Público Federal, em São Raimundo Nonato, para conhecimento da instauração deste procedimento, bem como para
que encaminhe cópia da Recomendação expedida no Inquérito Civil 1.27.004.000216/2017-92, para que sua efetiva instrução;
c) Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar o procedimento;
d) A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP (cacop@mppi.mp.br).
São João do Piauí, 11 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS/PI4690
PORTARIA nº 25/2018
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Procedimento Administrativo nº 06/2018
Objeto: Relatório de visita técnica realizada no 21º Distrito Policial - Delegacia Regional de Bom Jesus (PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça, Lenara Batista Carvalho Porto, titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Bom Jesus, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, caput, e 129, I, II e VII, da Constituição Federal; no art. 9º da Lei
Complementar nº 75/93; no art. 80 da lei nº 8.625/93;
Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como finalidade manter a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial judiciária, bem como a integração entre as funções do Ministério Público e das Polícias, com o fito
de promover uma persecução penal justa, voltada especialmente à defesa do interesse público;
Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da Resolução nº 121/2015, que alterou o inciso I do art. 4º da
Resolução nº 20/2007, determinou a realização de visitas técnicas ordinárias, nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro de cada ano, e
extraordinárias, a qualquer tempo, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em
sua área de atribuição;
Considerando a segunda visita técnica do ano de 2018, realizada na Delegacia Regional de Bom Jesus, neste município de Bom Jesus - PI, no
dia 25 de outubro de 2018, em que foram constatadas deficiências estruturais e de pessoal, bem como dificuldades na obtenção dos dados e
informações exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público;
Considerando a necessidade de adoção de providências com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos integrantes da Polícia, como
também de se obter informações reais a respeito da instauração, movimentação e conclusão de procedimentos de investigação, até a remessa
ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário;
Considerando que essa melhoria nas condições de trabalho implicará na qualidade do atendimento ao público, na celeridade do trâmite dos
procedimentos de investigação, e que o pleno acesso a todos os dados e informações exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público
certamente repercutirá na eficiência da investigação e da persecução penal;
RESOLVE:
1. Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 005/2018, para apurar as irregularidades constatadas na visita técnica, determinando-se,
desde já, as seguintes providências:
Dar conhecimento da instauração do P.A. nº 006/2018 à Coordenadora do GACEP de Teresina - PI, drª Luana Azerêdo Alves;
-- Oficiar à Delegacia Regional de Bom Jesus, anexando-se cópia da presente portaria, a fim de dar conhecimento da instauração do P.A., bem
como requerendo que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe a relação dos veículos que se encontram apreendidos no pátio da Delegacia de
Polícia, bem como informe acerca da demanda referente ao tema violência doméstica atendida no ano de 2018;
Oficiar ao Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, anexando-se cópia da portaria;
Oficiar à Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, anexando-se cópia da portaria;
Juntar cópia do Relatório da Visita de Inspeção na Delegacia Regional de Bom Jesus;
Oficiar ao Delegado Geral da Polícia Civil do Piauí para que, em até 20 (vinte) dias, informe a situação atual da 9ª Delegacia Regional de Bom
Jesus, esclarecendo os motivos de tal estabelecimento se encontrar inativo;
Oficiar ao Promotor de Justiça de Cristino Castro, com cópia do Relatório da Visita de Inspeção, para adotar as providências que entender
cabíveis, uma vez que o estabelecimento inativo tem atribuição em tal Comarca;
Registre-se a instauração do procedimento administrativo em livro próprio e arquive-secópia da Portaria em pasta própria. Publique-se no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Bom Jesus, 10 de dezembro de 2018.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça

3.5. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI4691
PORTARIA Nº 02/2018
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público assegurado na Carta Magna zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, qual seja, a dignidade humana e, aos presos, o respeito à
integridade física e moral, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia;
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, a teor do art. 2º, §4º e 6º, 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;
CONSIDERANDO, o Ofício nº123 PRCM/SEJUS datado de 03 de dezembro de 2018, encaminhado à Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI
no qual informou-se ausência de energia elétrica na Penitenciária Regional de Campo Maior/PI, devido ao fato do transformador que alimenta a
rede da penitenciária estar danificado e ter queimado o gerador de energia elétrica;
CONSIDERANDO, ainda, um segundo ofício (nº114 PRCM/SEJUS), no qual consta a informação de constante queda corrente elétrica e
constante interrupção do serviço por longo período;
CONSIDERANDO, por fim, a reclamação de ocorrência de excesso de burocracia no último episódio, em que se revelou que Gerente da
EQUATORIAL CEPISA no Município de Campo Maior/PI, o Sr. JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, não possui autonomia para a troca de equipamento
que alimenta a Penitenciária Regional de Campo Maior/PI, o que implica, em tese, violação ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO que a situação narrada no Ofício nº123 PRCM/SEJUS em relação à ausência de energia no estabelecimento prisional bem
como a recusa por parte do Gerente da EQUATORIAL CEPISA no Município de Campo Maior/PI em dar celeridade na solução do problema
constitui sério risco à regular manutenção do estabelecimento prisional;
CONSIDERANDO as características próprias da Penitenciária Regional de Campo Maior/PI, principalmente em relação ao número de presos, o
que torna imprescindível o regular fornecimento de energia elétrica em razão de se estabelecer o regular funcionamento do estabelecimento
prisional e suas atividades essenciais, tais como fornecimento de água e alimentação, além do funcionamento dos demais serviços
administrativos;
CONSIDERANDO que a ausência de energia elétrica na Penitenciária Regional de Campo Maior/PI bem como a demora no restabelecimento do
fornecimento de energia representa prejuízos não só ao regular funcionamento do estabelecimento prisional como um todo, mas põe em risco a
própria integridade das pessoas postas à custódia do estado;
CONSIDERANDO ainda que a ausência de energia elétrica na Penitenciária Regional de Campo Maior/PI pode causar dano ao erário em razão
de possível desperdício de alimentos perecíveis que dependam de energia elétrica para que se realize o devido acondicionamento;
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CONSIDERANDO que no último episódio a situação somente foi normalizada após haver a elaboração de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, com
pedido liminar (cópia), para fins de solução do problema e regular restabelecimento no fornecimento de energia elétrica;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o fito de coletar informações e acompanhar o regular reestabelecimento e fornecimento de
energia elétrica por parte da EQUATORIAL CEPISA à Penitenciária Regional de Campo Maior/PI.
Determino a realização das seguintes diligências iniciais:
Autue-se o presente Procedimento Preparatório, juntando documentos acerca do problema referente à Penitenciária Regional de Campo
Maior/PI;
Oficie-se à SEJUS(1), à Equatorial Cepisa - antiga Eletrobrás (2) e ao município de Campo Maior/PI(3), acerca da responsabilidade pela
manutenção da rede elétrica destinada a fornecer energia elétrica à unidade prisional de Campo Maior/PI;
Oficie-se à gerência da à Penitenciária Regional de Campo Maior/PI, a fim de recomendar que proceda com Requisição Administrativa em caso
de urgente necessidade de equipamentos elétricos ou de mantimentos (água e alimentos) ausentes em razão da falta de energia elétrica;
Publique-se, registre-se a instauração em livro próprio e proceda-se as comunicações de praxe, bem como ao juízo da execução penal;
Publique-se.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Campo Maior, 10 de Dezembro de 2018.
MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça, em respondência

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI4692
PORTARIA Nº 21/2018
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), do art. 2º, II da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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, conforme preceitua o art. 127, caput da CF/88;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos, bem como da Administração Pública, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar inclusive o Estado por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência (artigo 37, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". (artigo 37, II, CF/88);
CONSIDERANDO que a teor do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público.";
CONSIDERANDO que a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais: 1)
previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 2) realização de processo seletivo simplificado; 3) contratação por tempo determinado; 4)
atender necessidade temporária; 5) presença de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, possui aplicação somente no âmbito da Administração
Federal, devendo Estados e Municípios editarem regulamentos próprios;
CONSIDERANDO que foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, Notícia de Fato nº 34/2018/PJR-MPPI em face da 6ª Gerência
Regional de Regeneração/PI, a partir de expediente encaminhado pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, no qual noticia
eventual irregularidade na contratação de profissional da educação da rede estadual de ensino, lotado na Unidade Escolar Alberto Leal Nunes anexo localizado no povoado Jacaré em Regeneração/PI;
CONSIDERANDO que, após apuração dos fatos por esta Promotoria, constatou-se que Francisco da Cruz Batista de Jesus fora contratado
pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí-SEDUC sem ter exercido concurso público ou qualquer outro tipo de teste seletivo para o cargo
de PROFESSOR SUBSTITUTO no período noturno na área de PEDAGOGIA, com proibição de desempenhar atribuições, funções ou encargos
não previstos no contrato, conforme contrato em anexo;
CONSIDERANDO que a função de professor não caracteriza necessidade excepcional e de caráter temporário, logo não enseja teste
simplificado para contratação por tempo determinado, sendo indispensável a realização de concurso público para o provimento dos cargos de
profissionais de magistério demandados para a rede municipal de ensino;
CONSIDERANDO a necessidade de se observar os preceitos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Piauí, bem como de se
regularizar os vínculos dos cargos de magistério dentro da estrutura do Estado;
CONSIDERANDO que a violação dos Princípios da Administração Pública, caracteriza ato de improbidade administrativa conforme estatui o art.
11, caput da Lei nº 8.429/1992;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 34/2018 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO de Inquérito Civil Público Nº 11/2018, com base nas razões
e fundamentos expressos na presente Portaria, objetivando regularizar tal problemática, determinando de imediato:
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;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-GRE e a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC, a fim de
científicá-los acerca da instauração do presente Procedimento Preparatório, bem como REQUISITAR que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, dê
início a contratação dos professores aprovados no último Teste Seletivo 2017.2 (EDITAL Nº 51/2017 - NUCEPE) para preenchimento das vagas
em aberto na Unidade Escolar Alberto Leal Nunes - anexo localizado no povoado Jacaré no município de Regeneração/PI, em atenção aos
princípios constitucionais da administração pública;
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO à 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-GRE e a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃOSEDUC, recomendando que dê início, de imediato, a exoneração do professor Francisco da Cruz Batista de Jesus - CPF nº 035.246.073-30,
contratado de forma irregular, inclusive daqueles que não foram citados na presente denúncia, mas que também se enquadrem nas vedações
legais de contratação sem anterior concurso público ou teste seletivo para o provimento dos cargos de magistéiro, devendo, no prazo de 10
(dez) dias úteis, informar esta Promotoria de Justiça o acolhimento da recomendação;
REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público-CACOP, comunicando a
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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), 06 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO NO 04/2018- PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça que a esta subscreve, com fundamento nos artigos
127, "caput" e 129, incisos III e IX da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº 12/1993; artigo 25 da Lei Federal nº 8.625/1993; Lei
Federal nº 7.347/1985 e com fulcro na Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que se trata do Procedimento Preparatório nº 04/2018/PJR-MPPI instaurado por esta Promotoria de Justiça em face da
Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, com o objetivo de apurar irregularidades quanto ao uso indevido dos recursos do FUNDEB-60% com
professores da rede municipal de ensino, em desvio de função, pagos indevidamente com verbas do FUNDEB;
Considerando que, após apuração dos fatos por esta Promotoria, constatou-se que os servidores indicados na presente denúncia (fls. 15/16 e
fls. 38/39) estão incluídos nas folhas de pagamentos do FUNDEB 60% EFETIVOS e FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, de Janeiro/2017 a
Setembro/2018, tendo sido confirmado o desvio de função de alguns servidores pela atual Secretária Municipal de Educação, Maria Pereria da
Silva, conforme documentação de fls. 259/267;
Considerando que a Lei Federal n° 11.494/2007 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, cumprindo determinação do art. 60, dos ADCT, e determinou a constituição de Conselhos de Acompanhamento,
Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do FUNDEB nas esferas de Poder: União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Art.
24);
Considerando que, imperativa, pois, a criação desse mecanismo de controle social que visa evitar desvios e mau uso dos recursos vinculados
pela Constituição Federal para despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e ainda, fiscalizar o censo escolar anual em todo o
Município que possui rede própria do ensino fundamental;
Considerando, entretanto, que não basta providenciar o ato legal de instituição do Conselho do FUNDEB porquanto se impõe sua constituição
regular, com seus membros escolhidos de forma legítima, bem organizado e instrumentalizado, visando efetivo cumprimento de suas funções de
acompanhamento e vigilância cívica da aplicação dos recursos públicos, a resultar em última instância na garantia do ensino de qualidade e em
igualdade de condições;
CONSIDERANDO ser função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a
proteção do patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347/85 que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando
apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única
vez, em caso de motivo justificável, a teor do art. 2º, §6º da Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 04/2018/PJR-MPPI, mesmo tendo sido instaurado em 03 de Setembro de 2018, ainda não
foi concluído ou finalizado a contento,
RESOLVO:
PRORROGAR por mais 90 (noventa) dias o prazo para conclusão do presente Procedimento Preparatório, retroagindo os efeitos dessa
prorrogação ao dia 03.12.2018. Para tanto, desde já, determino as seguintes providências:
1 - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria Municipal de Educação-SEMED, na pessoa da Secretária, Maria Pereira da Silva, REQUISITANDO
que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe este Òrgão Ministerial os meses que os servidoes efetivos, em desvio de função, indicado às fls.
15/16, foram pagos com recursos do FUNDEB 60%, apresentando planilha com valores repassados a cada servidor mês a mês (Janeiro/2017 a
Novembro/2018), bem como informar se tais servidores foram retirados da folha de pagamento, informando o mês e lotação atual;
2 - Prorrogo a nomeação do Assessor de Promotoria de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos, matrícula nº 15240, para secretariar
os trabalhos; e
3 - Considerando a necessidade de publicação dos atos, publique-se o presente Despacho nos locais de costume 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.
Cumpra-se.
Regeneração-PI, 07 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça
REFERÊNCIA: PP nº 11/2018/PJR-MPPI
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), do art. 2º, II da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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, conforme preceitua o art. 127, caput da CF/88;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos, bem como da Administração Pública, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar inclusive o Estado por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência (artigo 37, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
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comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". (artigo 37, II, CF/88);
CONSIDERANDO que a teor do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público.";
CONSIDERANDO que a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais: 1)
previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 2) realização de processo seletivo simplificado; 3) contratação por tempo determinado; 4)
atender necessidade temporária; 5) presença de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, possui aplicação somente no âmbito da Administração
Federal, devendo Estados e Municípios editarem regulamentos próprios;
CONSIDERANDO que foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, NOTÍCIA DE FATO nº 34/2018/PJR-MPPI convertida em
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 11/2018,em face da 6ª Gerência Regional de Regeneração/PI, a partir de expediente encaminhado pela
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, no qual noticia eventual irregularidade na contratação de profissional da educação da rede
estadual de ensino, lotado na Unidade Escolar Alberto Leal Nunes - anexo localizado no povoado Jacaré em Regeneração/PI;
CONSIDERANDO que, após apuração dos fatos por esta Promotoria, constatou-se que Francisco da Cruz Batista de Jesus fora contratado
pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí-SEDUC sem ter exercido concurso público ou qualquer outro tipo de teste seletivo para o cargo
de PROFESSOR SUBSTITUTO no período noturno na área de PEDAGOGIA, com proibição de desempenhar atribuições, funções ou encargos
não previstos no contrato, conforme contrato em anexo;
CONSIDERANDO que a função de professor não caracteriza necessidade excepcional e de caráter temporário, logo não enseja teste
simplificado para contratação por tempo determinado, sendo indispensável a realização de concurso público para o provimento dos cargos de
profissionais de magistério demandados para a rede municipal de ensino;
CONSIDERANDO a necessidade de se observar os preceitos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Piauí, bem como de se
regularizar os vínculos dos cargos de magistério dentro da estrutura do Estado;
RESOLVE, a teor das disposições supracitadas:
RECOMENDAR, ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Educação, Helder Sousa Jacobina, e ao Excelentíssimo Senhor Gerente da
6ª Gerência Regional de Educação, Mário Antonielli Vilarinho Santos, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e
eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput), que adotem as providências necessárias para proceder a exoneração do professor Francisco da
Cruz Batista de Jesus - CPF nº 035.246.073-30, contratado de forma irregular, inclusive daqueles que não foram citados na presente denúncia,
mas que também se enquadrem nas vedações legais de contratação sem anterior concurso público ou teste seletivo para o provimento dos
cargos de magistéiro.
Requisita-se que informe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o acolhimento dos termos desta
RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade
para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público (DE do MPPI), e proceda o seu arquivamento em pasta própria.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 06 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotor de Justiça

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA/PI4693
PORTARIA Nº 42/2018
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;
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDOque dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos individuais e coletivos
(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a ação civil pública;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possuí legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público e cultural;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO as normas referentes a ação civil pública, tocante à legitimidade e disposições atinentes a proteção dos direitos coletivos latu
sensu, na forma da Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO as informações preliminares coletas no bojo na Notícia de Fato nº 100/2018 (SIMP Nº 743-161/2018), apontando que Teatro
Municipal de Esperantina/PI encontra-se em situação de total abandono, com aparência de imóvel "em ruínas", com acúmulo de lixo, sendo
frequentado por usuários de drogas e moradores de rua;
CONSIDERANDO a omissão da Administração Pública Municipal na conservação do patrimônio público e cultural, em prejuízo da coletividade;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
RESOLVE,com fundamento no art. 7º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO
CIVIL com o objetivo de apurar suposta ausência de conservação ou abandono do Teatro Municipal de Esperantina, determinando de imediato:
01) Registre-se no sistema SIMP.
02) Oficie-se a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí para que realize vistoria no Teatro
Municipal Diniz Carvalho, localizado na Rua David Caldas, nº 59, Centro, Esperantina/PI, no intuito de verificar as condições de estrutura e
segurança do imóvel, notadamente sobre o risco de desabamento e incêndio.
03) Encaminhamento da presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial e comunicação ao Conselho
Superior e ao CACOP, bem como sua fixação no local de costume;
Fica desde já determinado o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento extrajudicial
O estagiário Ricardo Filipe Carvalho Mourão irá secretariar os trabalhos.
Cumpra-se.
Esperantina, 10 de dezembro de 2018.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI4694
Página 50

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 309 Disponibilização: Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

PORTARIA Nº 67/2018 -A
Instauração do PA nº 66/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, representada pelo Promotor de Justiça abaixoassinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público, em simetria com o preceito
constitucional, dispôs, em seu art. 25, inciso IV, alínea a: Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...) IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para
a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da Carta Constitucional, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de "zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública dos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO, outrossim, a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da pessoa com deficiência individualmente considerada,
em situação de vulnerabilidade social, pela natureza dos direitos admoestados (vida, saúde, moradia, alimentação), de natureza indisponível, é
extraída do próprio art. 127 da CF, conforme jurisprudência já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO, ainda, as declarações da senhora Luciana Ana de Sousa, nas quais noticia a situação de vulnerabilidade de sua irmã, a Sra.
Maria Leiane de Sousa Silva, que é pessoa com deficiência;
CONSIDERANDOa classificação taxonômica presente no item 2., a.2, da RECOMENDAÇÃO CGMP/PI Nº02/2017, segundo a qual os
Procedimentos Administrativos Cíveis, visam apurar fato que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Sra. Marina Pipiu, Assistente Social do CRAS de Santa Cruz do Piauí, ao Promotor Titular
desta Promotoria, por meio de contato de contato telefônico.
RESOLVE:
1- INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 66/2018 para resguardar interesse da pessoa com deficiência José Francisco Vieira
dos Santos, no que se refere à regularidade dos documentos pessoais, e verificar o cumprimento do múnus assumido por seu curador, se tiver,
considerada a informação de que é exercido por Carlene dos Santos e fora contra ela aplicada medidas judiciais de afastamento, determinando
as seguintes diligências:
a) Registre-se, autue-se e publique-se esta portaria, arquivando-se cópia no livro próprio;
b) Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da Pessoa com Deficiência e ao CSMP/PI;
Oficie-se ao CRAS de Santa Cruz do Piauí para, no prazo de 10 (dez) dias, elaborar relatório pormenorizado das condições de vivência da PCD
José Francisco Vieira dos Santos, filho da Sra. Inácia Alves dos Santos, remetendo-o a esta promotoria;
d) Oficie-se à Secretaria da Vara da Comarca recentemente agregada de Santa Cruz do Piauí, requisitando cópia integral do processo n.
0000211-54.2016.8.18.0113, haja vista que os servidores da Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Picos informaram que possivelmente o
processo está arquivado, já que não conseguiram acessá-lo via Sistema Themis Web, e que o mesmo encontra-se em arquivo, na cidade de
Santa Cruz do Piauí.
Picos/PI, 06 de dezembro de 2018.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 76/2018 - A
Instauração de PA nº 75/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, representada pelo Promotor de Justiça infra
assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público, em simetria com o preceito
constitucional, dispôs, em seu art. 25, inciso IV, alínea a: Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...) IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para
a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu artigo 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei 10.741/03 reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade."
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei 10.741/03 traz ser "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei 10.741/03, segundo o qual "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.",
sendo "dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo.
CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois Direitos Fundamentais, sendo, pois direitos individuais indisponíveis e, portanto, é
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, bem como a de colocá-lo a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor o Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003);
CONSIDERANDO que o art. 74 da Lei 10.741/03 dispõe que "Compete ao Ministério Público: I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; II - promover e
acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que
justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco; III - atuar como
substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei; IV - promover a revogação de
instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; V instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não
comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar; b) requisitar
informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem
Página 51

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 309 Disponibilização: Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

como promover inspeções e diligências investigatórias; c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas; VI instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas
de proteção ao idoso; VII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis; VIII - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei,
adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas; IX - requisitar força
policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições;
X - referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta Lei.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da Carta Constitucional, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de "zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública dos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO a classificação taxonômica presente no item 2., a.2, da RECOMENDAÇÃO CGMP/PI Nº02/2017, segundo a qual os
Procedimentos Administrativos Cíveis, visam apurar fato que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO o relatório social do CREAS de Dom Expedito Lopes, encaminhado ao Procedimento Administrativo n. 95/2017 - SIMP n.
000736-090/2017, de acompanhamento do idoso Antônio Barros Flores, constando constante conflito entre os cuidadores dos idosos Eva Barros
Flores e Gentil Cristo de Oliveira.
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 75/2018 para apreciação, apoio e acompanhamento à pessoa idosa (Eva Barros Flores
e Gentil Cristo de Oliveira), desde já determinando as seguintes diligências:
a) Registre-se, autue-se e publique-se esta portaria, arquivando-se cópia no livro próprio;
b) Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa e CSMP/PI;
c) Oficie-se ao CREAS de Dom Expedito Lopes para, no prazo de 10 (dez) dias, elaborar relatório pormenorizado das condições de vivência dos
idosos Eva Barros Flores e Gentil Cristo de Oliveira, remetendo-o a esta promotoria;
d) Agende-se audiência extrajudicial com os senhores Genildo Flores de Lima e Gedalva Flores de Lima Araújo, para audiência
extrajudicial a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2018, às 09 horas, para tratar de assuntos do interesse do idosos em comento.
Picos/PI, 06 de dezembro de 2018.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça

4. PROCON
[]

4.1. PROCON/MP/PI,4688
P.A Nº 000423-002/2018
RECLAMADOS: CELBRAÇÃO EVENTOS
TERMO DE AUDIÊNCIA
Ao(s) 07 de DEZMEBRO de 2018, às 09:00h, no auditório 7 andar da Sede Leste do Ministério Público do Estado do Piauí, onde presente
se encontrava o Coordenador Geral do PROCON/MP/PI, Dr. NIVALDO RIBEIRO, Defensores Públicos Dra. LUCIANA MOREIRA RAMOS
DE ARAÚJO e ALESSANDRO ANDRADE SPINDOLA, representantes da empresa CELEBRAÇÃO EVENTOS, representado pelo preposto
ANTONIO FRANCISCO SOUSA DA SILVA, acompanhado por seu Advogado Dr. HILDEGARD MENESES CHAVES, inscrito na OAB/PI
sob o n. 10909 e os CONSUMIDOREES que firmaram lista em anexo.
Iniciada a presente audiência de conciliação que diz respeito ao descumprimento contratual por parte da empresa Celebração Eventos.
A empresa Celebração Eventos apresentou a situação atual da empresa e informou que foi protocolado neste MPPI o relatório da consultoria
que descrimina os recursos recebidos dos contratantes e dos recursos que foram aplicados em investimentos e bens. Ressaltou que comunicou
aos Órgãos de Polícia a ocorrência de fraude praticada por funcionários e que há processos em andamento. Que desde novembro de 2017 vem
passando por dificuldades financeiras. Que neste período contratou duas empresas: uma fez um inventário do patrimônio da empresa (bens);
outra consultoria foi consultada para fazer um levantamento financeiro e que a intenção não foi decretar falência, e sim fazer um apanhado
quanto ao patrimônio, mas que recebeu a orientação desa de que deveria encerras as atividades. Que atualmente houve duas novas ocorrências:
o dono do imóvel trocou todas as fechaduras, e ficou sem ter acesso ao imóvel e aos documentos para decretar, inclusive, falência e que todos
os bens e documentos estão apropriados e já comunicou ao Estado para a adoção de providências.
A DEFENSORA PÚBLICA (NÚCEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) informou que foi procurada por alguns alunos reclamando estes
descumprimentos contratuais, e que isto é um efeito cascata, haja vista que há, por exemplo, contratos de fotografia firmados, e que devem ser
cancelados dado a não realização dos eventos. Que optou, inicialmente, por uma ação conjunta entre MPPI e Defensoria Pública.
O Representante da empresa arguiu que aos consumidores que não quiserem contratar com a nova empresa, serão aplicadas as multas
contratuais, e que para recebimento do saldo remanescente teriam que se habilitar à massa falida e à ordem dos credores. Solicitou que os
presidentes das comissões de formatura se manifestem, e que os demais que se interessarem em contrar com a empresa do Grupo Franly serão
chamados para fazer distrato com a Celebração e pactuar um novo contrato.
O Defensor Público ressaltou que esta situação de empresas de formatura é comum em nossa cidade, o que deixa muitos alunos prejudicados
e que a intenção é buscar uma solução rápida e célere visto que há turmas com formaturas próximas de ocorrer, até mesmo para a próxima
semana.
O representante da empresa Celebração informou que a proposta do grupo Franly é absolver a maioria das turmas, visto que foram aplicadas
alguns filtros, tais como: turmas onde o contrato seria cumprido em cidades muio longes; turmas com índice de inadimplência bastante elevada e
que conforme anunciado em suas redes sociais os alunos devem se manifestar até o dia 10.12.2018, através de e-mail e por meio de suas
comissões de formatura. Ressaltou, mais um vez o grau de inadimplência de turmas que é bastante elevado e que apenas 22 turmas estão
adimplentes.
A Defensoria Pública solicitou a lista de turmas que o Grupo Franly se interessou e como estas turmas devem entrar em contato e como fica a
situação dos que não foram contemplados, em resposta, a empresa informou que esta lista está disponível em um endereço eletrônico
disponibilizado nas suas redes sociais - Instagram - e que os pagamentos já efetuados serão aproveitados na pactuação de novo contrato.
Muitos CONSUMIDORES informaram que com cerca de 30 dias antes do início das solenidades cumpriram os contratos, pagando as parcelas
em atraso.
Uma Consumidora contestou que na fala do fornecedor o mesmo informa que desde novembro do ano passado (2017), a empresa estava
passando por dificuldades e que seria vendida para outra empresa. Mas que sempre procuraram a empresa para esclarecer isso, e que eram
informadas que a empresa estava com boa saúde financeira e que os contratos seriam cumpridos. Que após notícia veiculando fraude por um
funcionário, procuram a empresa novamente e foram informados que não poderia ser dado garantia a respeito dos eventos contratados para
setembro de 2019 e que indaga a respeito da situação de sua turma.
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Alguns consumidores presentes informaram que procuram a empresa do Grupo Franly sobre a formalização de novo contrato, e que foram
feitos orçamentos que perfaziam o dobro do que foi contratado à época com a Celebração.
Uma consumidora indagou onde a empresa gastou o dinheiro que foi pago pelos consumidores.
Em resposta, a empresa informou que a Celebração Eventos atualmente está "quebrada", e em situação de falência, que foram vítima de fraudes
e que terceiros que receberam valores como se fossem representantes da empresa, mas não lhe repassava e que peticionou queixa crime
quanto a estes funcionários, tais como W7 Solutions, Aninha Fotos e que está buscando medidas junto ao Estado quanto a esta investigação.
Os Consumidores indagaram a respeito dos alunos que estão adimplentes e que mesmo assim estão sendo prejudicados.
O Representante de uma comissão de formatura ressaltou que há cerca de um mês sua turma procurou a empresa para fazer a reserva dos
locais das solenidades, visto a data prevista de formatura, momento em que os alunos ainda inadimplentes pagaram todos os valores em aberto,
cerca de 5 mil reais. Frisou que esta atitude não foi um ato de boa fé por parte do fornecedor, que já tinha ciência da situação financeira e da
impossibilidade de cumprir contratos.
Uma consumidora indagou o PROCON não poderia procurar através do Judiciário os bens dos sócios e da própria empresa para garantir o
pagamento àqueles que já adimpliram com seu contrato e dos demais que tem interesse na formalização de distrato.
A Defensoria Pública informou que está sendo buscado solucionar esta questão de maneira amigável e extrajudicial. E que o Poder Judiciário
muitas vezes é buscado como última alternativa visto a demora que envolve procedimentos judiciais, mas que é possível este ajuizamento caso
não se alcance um acordo.
Após as manifestações acima:
A Empresa Celebração Eventos compromete-se a não requerer autofalência até a data de nova audiência a ser a realizada neste Órgão.
A empresa disponibilizou o Contato para nº86 995026444.
A Celebração Eventos compromete-se a agendar junto à turma uma nova data para a formatura ( Serviço Social / Camilo Filho), e que
cumprirá este contrato sem ônus haja vista que é uma turma que está adimplente.
Nova audiência fica desde já designada para o dia 11/01/2019 às 09:00h para a qual convocará também representantes da nova empresa
(Grupo Franly).
Teresina, 07 de DEZEMBRO de 2018.
____________________________________________
CELEBRAÇÃO EVENTOS
____________________________________________
CELEBRAÇÃO EVENTOS
____________________________________________
NIVALDO RIBEIRO
Promotora de Justiça
Coordenadora Geral do PROCON/MP-PI

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 4674
REFERÊNCIA: TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N°07/2015
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES/ CNPJ n°06.554.281/0001-00;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura/ Dióstenes José Alves.
OBJETO: Alteração do Termo de Cooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade contínua melhoria técnico dos serviços oferecidos
pela Procuradoria de Justiça à população.
VIGÊNCIA: 04 de abril de 2018 a 04 de abril de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2018.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 21774/2012.

5.2. EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 4681
REFERÊNCIA: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°30/2018
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ- COREN/ CNPJ n°04.769.874/0001-69;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura/ Tatiana Maria Melo Magalhães.
OBJETO: Estabelecimento de uma parceria institucional, visando a adequada prestação de serviços de enfermagem ao cidadão no âmbito do
Estado do Piauí.
VIGÊNCIA:06 de dezembro de 2018 a 06 de dezembro de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2018.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0378.0000656/2018.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL4677
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000374/2018-47
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
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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 41/2018
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 computadores do modelo iMac, com garantia
estendida AppleCare Protection Plan, para cada equipamento, e acessórios adicionais, nas quantidades e com as especificações contidas
no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 05/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 14/11/2018.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 11/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 05/11/2018.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ANEXO I
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

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

02

Adaptador de USB-C para VGA multiporta.

20

R$ 400,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

6.2. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 06 AO CONTRATO Nº. 40/20144685
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 06 ao Contrato nº. 40/2014, 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 Belazarte Serviços de Consultoria LTDA-ME. - CNPJ: 07.204.255/0001-15;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19952/2014
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 24.11.2014, modificados através do Aditivo n°. 05, 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$
457.183,23 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos) sendo R$ 54.679,56 (cinquenta e
quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) correspondente à repactuação e R$ 402.503,67 (quatrocentos e
dois mil, quinhentos e três reais e sessenta e sete 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: 2018NE01735;
i)Signatários: Pelo contratado, o Sr. Francisco de Jesus Reis CPF n°. 771.601.933-34 e contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura, ProcuradorGeral de Justiça.
Teresina- PI, 12 de Dezembro de 2018.

6.3. EXTRATO DO CONTRATO N° 53/20184697
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 53/2018
a) Espécie: Contrato n°. 53/2018, firmado em 10 de dezembro de 2018, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa Print Solução em Tecnologia Ltda, CNPJ n° 15.549.061/0001-80;
B) Objeto: Aquisição de Storage com 05 anos de garantia para estruturar o GAECO com equipamento de armazenamento de dados, conforme
especificações constantes da Ata de Registro de Preços n° 272/2018 do Edital Pregão Eletrônico nº 33/2018/UFPE, da proposta da empresa e
tabela abaixo;
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0378.0000651/2018-37;
e) Processo Licitatório: Adesão n° 11/2018 à ARP n° 272/2018 do Pregão Eletrônico nº 33/2018/UFPE;
f) Vigência: A vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, ficando sua duração adstrita à vigência do
respectivo crédito orçamentário;
g) Valor: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Função: 03; Programa: 82; Projeto/Atividade: 2400; Fonte de Recursos: 100;
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Natureza da Despesa: 4.4.90.52 - Nota de empenho: 2018NE01746
i) Signatários: pela contratada: Sr. Walter Maia Rodrigues Junior, CPF nº 711.460.677-04, e contratante, Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 15.549.061/0001-80
Endereço: Rua Construtor Sebastião Soares de Souza, n° 40, Ed. Infinity Center, Salas 1005/1006, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP:
29.101-350
Representante: Walter Maia Rodrigues Junior, CPF (MF) nº 711.460.677-04
Contato: (27) 3063-6663/3063-6563
Item

Descrição

Forma de
apresentaç
ão

Qtd.

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Solução de armazenamento DELL (16,8 TB Bruto em discos SAS de
1200GB-10k RPM + 42,0TB Brutos em discos NL-SAS de 6TB-7200
RPM).
Marca/Fabricante: Dell/Dell

Unid.

1

R
$
170.000,00

R
$
170.000,00

Valor total da aquisição: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Teresina, 11 de dezembro de 2018.
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