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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ4765
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GEDOC Nº 000091-226/2018

EDITAL

Nº 44/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS

CRITÉRIO

REMOÇÃO POR MERECIMENTO

INSCRITOS

1. ITANIELI ROTONDO SÁ (Chancela nº 14595/2018, de
03/12/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GEDOC Nº 000092-226/2018

EDITAL

Nº 45/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO

CRITÉRIO

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

1. JOÃO MALATO NETO (Chancela nº 14522/2018, de
30/11/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVA

DE

GESTÃO

GEDOC Nº 000093-226/2018

EDITAL

Nº 46/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS

CRITÉRIO

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

1. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR (Protocolo nº
07010019320201817, de 27/11/2018; Protocolo nº 07010019983201815, de 03/12/2018);
2. JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ (Protocolo nº 07010019344201851, de 28/11/2018 e
Protocolo nº 07010019989201892, de 03/12/2018);
3. ANA SOBREIRA BOTELHO (Chancela nº 14525/2018, de 30/11/2018);
4. EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA (Chancela nº 14572/2018, de 03/12/2018);
5. CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA (Chancela nº 14599/2018, de 03/12/2018);
6. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA (Chancela nº 14663/2018, de 04/12/2018);
7. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO (Protocolo nº 07010020007201813, de
04/12/2018);
8. KARINE ARARUNA XAVIER (Protocolo nº 07010020031201844, de 05/12/2018);
9. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS (Protocolo nº 07010020616201864, de 10/12/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVA

DE

GESTÃO

GEDOC Nº 000095-226/2018

EDITAL

Nº 48/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS
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CRITÉRIO

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

1. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR (Protocolo nº
07010019316201832, de 27/11/2018; Protocolo nº 07010019983201815, de 03/12/2018);
2. JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ (Protocolo nº 07010019346201849, de 28/11/2018;
Protocolo nº 07010019991201861, de 03/12/2018; Protocolo nº 070110019992201814, de
03/12/2018);
3. ANA SOBREIRA BOTELHO, (Chancela nº 14532/2018, de 30/11/2018);
4. EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA, (Chancela nº 14573/2018, de 03/12/2018);
5. CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA (Chancela nº 14600/2018, de 03/12/2018);
6. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, (Chancela nº 14662/2018, de 04/12/2018);
7. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, (Protocolo nº 07010020010201829, de 04/12/2018);
8. KARINE ARARUNA XAVIER (Protocolo nº 070110020028201821, de 05/12/2018);
9. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS (Protocolo nº 07010020617201817, de 10/12/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho SuperiorRELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GEDOC Nº 000099-226/2018

EDITAL

Nº 52/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA

CRITÉRIO

REMOÇÃO POR MERECIMENTO

INSCRITOS

1. EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA (Chancela nº
14574/2018, de 03/12/2018);
2. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA (Chancela nº 14665/2018,
de 04/12/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GEDOC Nº 000106-226/2018

EDITAL

Nº 59/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO

CRITÉRIO

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

1. MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA (Chancela nº 14389/2018,
de 28/11/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GEDOC Nº 000100-226/2018

EDITAL

Nº 53/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS

CRITÉRIO

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

DESERTO

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVA

DE

GESTÃO

GEDOC Nº 000098-226/2018

EDITAL

Nº 51/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ

Nº 293, DE 20/11/2018
Nº 305, DE 06/12/2018

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA
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CRITÉRIO

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

INSCRITOS

1. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR (Protocolo nº
07010019319201876, de 27/11/2018; Protocolo nº 07010019983201815, de 03/12/2018);
2. JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ (Protocolo nº 07010019343201813, de 28/11/18; Protocolo
nº 07010019993201851, de 03/12/2018);
3. CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA (Chancela nº 14601/2018, de 03/12/2018);
4. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA (Chancela nº 14664/2018, de 04/12/2018);
5. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO (Protocolo nº 07010020006201861, de 04/12/2018);
6. EDUARDO PALÁCIO ROCHA (Protocolo nº 07010019994201811, de 04/12/2018; Protocolo
nº 07010020004201871, de 04/12/2018; Protocolo nº 07010020013201862, de 04/12/2018);
7. KARINE ARARUNA XAVIER (Protocolo nº 07010020026201831, de 05/12/2018);
8. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS (Protocolo nº 07010020615201811, de 10/12/2018).

Teresina, 11 de dezembro de 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES4773
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001063/2018-68
Requerente: Gianny Vieira de Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 15 (quinze) ½ (meia) diárias, à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, relativas aos seus deslocamentos, nos dias 08, 09, 10,
13, 14, 21 e 28 de agosto de 2018 e 03, 04, 06, 11, 14, 17, 18 e 19 de setembro de 2018, para responder pela 2ª Promotoria de Justiça de UniãoPI.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001074/2018-62
Requerente: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO, referente ao seu deslocamento para a cidade de CAMPINAS DO PIAUÍ, no dia 26 de
novembro de 2018, a fim de atuar nas sessões de julgamento do Tribunal Popular do Júri realizadas na Comarca de Campinas do Piauí,
conforme Portaria PGJ/PI N° 3032/2018.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001075/2018-35
Requerente: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias, ao PROMOTOR
DE JUSTIÇA MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO, referente ao seu deslocamento para a cidade de TERESINA-PI, do dia 26 ao dia 30
de novembro de 2018, a fim de atuar nas audiências de atribuição da 7ª Promotoria de Justiça de Teresina, conforme Portaria PGJ/PI N°
3035/2018.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000797/2018-72
Requerente: Silas Sereno Lopes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA SILAS SERENO LOPES, para atuar nas audiências de atribuição da 14ª Promotoria de Justiça de
Teresina, pautadas para o dia 17 de outubro de 2018, na 1ª Vara do Júri de Teresina, conforme Portaria PGJ/PI n° 2725/2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001087/2018-02
Requerente: Assuero Stevenson Pereira Oliveira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA, em razão dos seus deslocamentos à cidade de Paes Landim-PI, dos
dias 04 a 07 de dezembro de 2018, para atuação em audiências, emissão de pareceres, atendimento ao público e outras atividades inerentes à
função ministerial na Promotoria da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 29/2018.
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Teresina-PI, 11 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000976/2018-89
Requerente: Silas Sereno Lopes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA SILAS SERENO LOPES, por deslocamento, no período de 26 a 28 de novembro de 2018, para responder pela
Promotoria de Justiça de Batalha-PI, conforme Portaria PGJ/PI n° 2694/2018.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001069/2018-03
Requerente: Ana Cristina Matos Serejo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CRISTINA MATOS SEREJO, relativas aos seus deslocamentos para responder pela Promotoria de Justiça de
Miguel Alves-PI, nos dias 04 a 05 de dezembro de 2018.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001072/2018-19
Requerente: Régis de Moraes Marinho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 05 (cinco) diárias, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA RÉGIS DE MORAES MARINHO, relativo ao seu deslocamento, nos períodos de 11 a 13 e 17 a 19 de dezembro de 2018, para
responder pela Promotoria de Justiça de Eliseu Martins-PI, até ulterior deliberação, conforme Portaria PGJ/PI nº 1587/2018.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001070/2018-73
Requerente: José William Pereira Luz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 06 (seis) diárias, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, relativa ao seu deslocamento, realizado nos períodos de 04 a 06 e 10 a dia 13 de dezembro, para
responder pela Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001065/2018-14
Requerente: Ana Sobreira Botelho Moreira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) ½ (meia) diárias, à
PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, relativas aos seus deslocamentos, nos dias 05 e 12 de dezembro de 2018,
para responder pela Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI, conforme Portaria PGJ/PI Nº 2919/2018.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001053/2018-47
Requerente: Danilo Carlos Ramos Henriques
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES, referente ao deslocamento, no período de 10 a 14 de dezembro de 2018,
para responder pela Promotoria de Justiça de Inhuma-PI.
Teresina-PI, 07 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001062/2018-95
Requerente: Débora Geane Aguiar Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, relativa ao seu deslocamento à Piripiri-PI e Parnaíba-PI, do dia 19 ao dia 20
de novembro de 2018, para realizar capacitação, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, sobre segurança orgânica
e contrainteligência, conforme Portaria PGJ/PI nº 2875/2018.
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Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001073/2018-89
Requerente: Thyago José Pereira Januário
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
SERVIDOR(A) THYAGO JOSÉ PEREIRA JANUÁRIO, por deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Fórum Nacional de
Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI n° 3083/2018, no período do dia 10 ao dia 12 de dezembro de 2018, na cidade de
Brasília-DF.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001064/2018-41
Requerente: Gerson Gomes Pereira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON GOMES PEREIRA, relativa ao seu deslocamento, no período de 03 a 07 de dezembro de 2018, para
responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001066/2018-84
Requerente: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, relativa ao seu deslocamento à comarca de Castelo do Piauí-PI, para
responder pela Promotoria de Justiça da referida comarca, no período de 03 a 06 de dezembro de 2018.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001044/2018-96
Requerente: Arnaldo de Melo Castelo Branco Junior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao Capitão da
Polícia Militar ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JUNIOR, relativas ao seu deslocamento às cidades de Piripiri-PI, Parnaíba-PI e Luís
Correia-PI, nos dias 19 a 20 de novembro de 2018, para realizar capacitação, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de
Bombeiros, sobre segurança orgânica e contrainteligência, conforme Portaria PGJ/PI nº 2875/2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001043/2018-26
Requerente: Arnaldo de Melo Castelo Branco Junior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao Capitão da Polícia Militar
ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JUNIOR, relativas ao seu deslocamento à Água Branca-PI, no dia 06 de novembro de 2018, para
realizar inspeção de segurança na Promotoria de Justiça da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 2884/2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001045/2018-69
Requerente: Afrânio Oliveira da Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente ao percentual de 50% (cinquenta por
cento) do valor de 02 (duas) diárias e ½ (meia), AO SERVIDOR AFRÂNIO OLIVEIRA DA SILVA, por deslocamento para participar da 3ª Reunião
Ordinária de 2018 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI nº 3043 e Ofício-Circular n° 65/2018/CPE (SEI 0152886), a ser realizada nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001046/2018-42
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
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PROMOTOR DE JUSTIÇA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, relativa ao seu deslocamento à Campinas do Piauí-PI, nos dias 27 a 29 de
novembro de 2018, para atuar nas sessões de julgamento do Tribunal Popular do Júri a serem realizados na referida Comarca.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001035/2018-48
Requerente: Claúdia Pessoa Marques da Rocha Seabra
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL CLAÚDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, relativas a seu deslocamento para
participar do seminário "Judicialização da Saúde: Um diálogo interinstitucional", conforme Portaria PGJ nº 2855/2018, em Brasília-DF, do dia 28
ao dia 30 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001034/2018-75
Requerente: Francisco Eduardo Lopes Viana
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente ao percentual de 50% (cinquenta por
cento) do valor de 02 (duas) diárias e ½ (meia), AO SERVIDOR FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA, por deslocamento para participar da 3ª
Reunião Ordinária de 2018 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, conforme Portaria PGJ/PI nº 3043 e Ofício-Circular n°
65/2018/CPE (SEI - 0152886), a ser realizada nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001037/2018-91
Requerente: Edgar dos Santos Bandeira Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA FILHO, relativa ao seu deslocamento, no período do dia 26 a 29 de novembro de
2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Ribeiro Gonçalves-PI.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001022/2018-11
Requerente: Paulo Rubens Parente Rebouças
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, relativas a seu deslocamento, no período do dia 26 ao dia 29 de novembro
de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, conforme Portaria PGJ/PI nº 2868/2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001025/2018-27
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, relativa ao seu deslocamento à Bom Jesus-PI, para responder pela 2ª Promotoria de Justiça da
referida cidade, no dia 19 de novembro de 2018.
Teresina-PI, 28 de novembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0000642/2018-86
Requerente: Rosângela de Fátima Loureiro Mendes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), à
PROCURADORA DE JUSTIÇA ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES, referente ao deslocamento, nos dias 12 a 14 de novembro de
2018, para participar da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público - CNOMP, no Rio de Janeiro-RJ.
Teresina-PI, 18 de outubro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001061/2018-25
Requerente: Débora Geane Aguiar Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
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Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, relativa ao seu deslocamento à comarca de Picos-PI, do dia 26 ao dia 27 de
novembro de 2018, para realizar capacitação, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, sobre segurança orgânica e
contrainteligência, conforme Portaria PGJ/PI nº 2875/2018.
Teresina-PI, 06 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 19.21.0378.0001042/2018-53
Requerente: Arnaldo de Melo Castelo Branco Junior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ n° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao Capitão da
Polícia Militar ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JUNIOR, relativas ao seu deslocamento à cidade de Picos-PI, nos dias 26 a 27 de
novembro de 2018, para realizar capacitação, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, sobre segurança orgânica e
contrainteligência, conforme Portaria PGJ/PI nº 2875/2018.
Teresina-PI, 05 de dezembro de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ/PI4760
PORTARIA PGJ/PI Nº 3237/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à Promotora de Justiça GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, 03
(três) dias de compensação para serem fruídos no período de 17 a 19 dezembro de 2018, referentes a 03 (três) dias de serviço em plantões
ministeriais realizados em 22 de outubro de 2017; 08 de abril e 30 de junho de 2018, conforme o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 04/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3238/2018 - Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA,uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDOa vacância da1ª Promotoria de Justiça de União;
CONSIDERANDO que, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, a primeira substituição da Promotoria de Justiça de União é a Promotoria de Justiça
de Miguel Alves, que se encontra vaga, e a segunda substituição legal compete à titular da 2ª Promotoria de Justiça de União, que responde,
como primeira substituta, pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves;
CONSIDERANDO, por fim, o Ofício nº 1882/2018, oriundo da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES E SILVA para, com prejuízo das atribuições da Promotoria de Justiça de
Nossa Senhora dos Remédios, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de União, até ulterior deliberação, com efeitos retroativos ao dia 11 de
dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembrode 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3243/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ nº 3057/2018, que designou a Promotora de Justiça RITADECÁSSIADECARVALHOROCHAGOMESDESOUZA,
para atuar no Processo de Guarda nº 0800703-89.2018.8.18.0065 - PJE, em trâmite na Comarca de Pedro II, com efeitos retroativos ao dia 10 de
dezembro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3244/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000397/2018-08,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 545/2018, para constar o seguinte: "CONCEDER a JOSÉ LOPES DE SOUSA, CB PM, Gratificação de Atividade
de Segurança - GAS, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para atuação no Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI, com
efeitos retroativos ao dia 09 de outubro de 2017".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3245/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0001113/2018-76,
RESOLVE
CONCEDER licença para tratar de interesses particulares à servidora MOEMA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, Analista Ministerial, matrícula nº
200, durante o período de 17 de dezembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019, sem remuneração, ficando suspensa a contagem de tempo de
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serviço para todos os efeitos, exceto para a concessão de outra licença da mesma espécie, de acordo com o art. 94 da Lei Complementar nº
13/94 c/c art. 4º do Decreto Estadual nº 15.251/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 3247/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação da Coordenação-Geral do PROCON/MPPI,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, titular da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, para atuar na
audiência designada para o dia 18 de dezembro de 2018, às 11h, referente ao processo nº 0018519-62.2013.8.18.0140, em trâmite na 9ª Vara
Cível da Comarca de Teresina-PI, em substituição ao Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES4755
PORTARIA Nº 04/2018
IC Nº 01/2018
Objeto: Acompanhar a elaboração do plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Miguel Alves - PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 - que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE - determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infanto-juvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5o, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
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programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município Miguel Alves/PI adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às
disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (Lei nº
12.594/2012);
RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 127, caput, 129, incisos II e III e 227, todos da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 5º, 201, V,
VI "b" e "c" e VIII, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85, instaurar o presente:
INQUÉRITO CIVIL, determinando, desde já as seguintes diligências:
1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de Miguel Alves-PI e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Miguel Alves-PI.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de Miguel Alves-PI e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) local para que observem a necessidade de prévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação
dos adolescentes autores de ato infracional e suas famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente
no município e como vem ocorrendo a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e 112, da Lei nº 8.069/90),
questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão devidamente registrados no CMDCA,
observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem propostas específicas de atendimento, assim como
metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas, nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24 meses,
elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e eventuais
programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um destes
equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de exclusão do
processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24
meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de suspensão
do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de conhecimento ("Ação
socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços à
comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo
índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de execução em
qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo para elaboração do
Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos quais os
PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal;
c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as medidas
integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção precoce e da brevidade
previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento efetivo e
quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram maior índice
de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento (governamentais ou
não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos destinados aos que obtiveram
maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei nº
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12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva
unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais
educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente
pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos
conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela Municipalidade
e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados acima
citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas relacionadas no
artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho), que irão elaborar a minuta
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 (seis) meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a Municipalidade
deverá promover, no mínimo, 2 (duas) Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da publicidade - previstos
nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior acesso do público do Município
possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia publicidade (de 15 dias de antecedência) pela
imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no máximo 60
(sessenta) dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da Comissão
responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 (sessenta) dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as conclusões
pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 (trinta) dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório conclusivo para
ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº
12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de colher subsídios às ações
governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado, sem
prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo Municipal,
deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 (trinta) dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se necessário,
convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente fundamentada e
motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela elaboração da
minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia da ata de
deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido na decisão daquele
Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas propostas
orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano
Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação, se necessário com o remanejamento de recursos de outras áreas, observado, em
qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial, ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas
"c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDICA, informando a
instauração deste Inquérito Civil no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP).Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDICA
deverá constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a elaborar e
implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de responsabilização civil e
administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria
de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e da
Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto do
Município de Miguel Alves-PI; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a instauração deste Inquérito Civil (a
fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem conclusos.
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Miguel Alves-PI, 17 de dezembro de 2018.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI4756
PORTARIA Nº 100/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Maria Alves da Silva
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 040/2018 (SIMP 000111-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Maria Alves da Silva.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 040/2018 (SIMP 000111-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CREAS, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a atual situação da
Sra. Maria Alves da silva.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 101/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa com deficiência - Valdir José da Silva
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 042/2018 (SIMP 000113-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa com deficiência - Valdir José da Silva.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 042/2018 (SIMP 000113-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CRAS, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a atual situação da Sra.
Angelina de Aquino Rodrigues.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 102/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Síria de Sousa Alves e Antonio Alves Figueiredo
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 019/2018 (SIMP 000056-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Síria de Sousa Alves e Antonio Alves Figueiredo.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 019/2018 (SIMP 000056-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
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Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CRAS de Pedro Laurentino, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a
atual situação da Sra. Maria Alves da silva.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 103/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Gaspar Ribeiro de Sousa
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 036/2018 (SIMP 000107-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Gaspar Ribeiro de Sousa.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 036/2018 (SIMP 000107-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CREAS de São João do Piauí, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze) dias,
a atual situação da Sra. Maria Alves da silva.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 104/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Antonio José da Silva
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 044/2018 (SIMP 000115-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Antonio José da Silva.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 044/2018 (SIMP 000115-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CREAS de São João do Piauí, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze) dias,
a atual situação da Sra. Maria Alves da silva.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 049/2018
SIMP 000120-310/2018
Objeto: MEDIDA DE PROTEÇÃO- IDOSO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurado após o encaminhamento e a realização de audiência extrajudicial nesta Promotoria de Justiça,
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realizada em 08/08/2016, para tratar do atendimento do idoso em situação de vulnerabilidade social - Sr. José Alves Neto (fls. 02/03).
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, foi aplicada medida de proteção ao idoso acima mencionado e determinado o acompanhamento regular pelo CREAS, com a
comunicação imediata a esta Promotoria de Justiça em caso de violação de 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 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 Educação e da Cidadania - CAODEC.
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, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 105/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Manoel Reis
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 163/2018 (SIMP 000034-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de situação de possível vulnerabilidade da pessoa idosa - Manoel Reis.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 163/2018 (SIMP 000034-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao CRAS de Lagoa do Barro do Piauí, no sentido de que se informe, no prazo de 15 (quinze)
dias, a atual situação do Sr. Manoel Reis.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 29/2018
SIMP 000101-310/2018
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após o recebimento de denúncia efetuada pelo disque direitos humanos, em 24/07/2014, em que
relata situação de vulnerabilidade da criança C. C., por atos praticados por sua tia (fls. 02).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Trata-se de denúncia através do canal "Disque Direitos Humanos", em que veicula suposta agressão a direitos de pessoa menor de idade.
Ao analisar o teor da denúncia, vê-se que esta apresenta argumentos genéricos, sem apontar quaisquer indícios ou provas a se deflagrar
qualquer procedimento investigativo ou dados do denunciante para apresentar novos elementos probantes.
Ademais, a denúncia apresentada data de julho de 2014, tendo ultrapassado lapso maior de quatro anos, sem que tenha chegado a esta
Promotoria de Justiça quaisquer outros fatos que venham a corroborá-la, razão pela qual entendemos ser despicienda a tramitação deste
procedimento.
Diante de tais argumentos, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Disque Direitos Humanos e 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 no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 106/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
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Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade das menores C., Y., e E.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 017/2018 (SIMP 000054-310/2018), visando acompanhar
e apurar situação de suposta vulnerabilidade das menores C., Y., e E.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 017/2018 (SIMP 000054-310/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Diante da ausência de informações atualizadas sobre a situação que desencadeou a instauração de Notícia de Fato, ora convertida neste
Procedimento, determino que seja expedido ofício ao Conselho Tutelar de Campo Alegre do Fidalgo, no sentido de que se informe, no prazo de
15 (quinze) dias, a atual situação dos menores, acima referidos.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 121/2018
SIMP 000035-310/2018
Objeto: APURAR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO
PIAUÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014
Investigado: DUCILENE DA COSTA AMORIM
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 28/11/2018, após o recebimento do Acórdão 2.449/2017, prolatado no Processo TC-E
015.425/14, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, encaminhado a esta Promotoria de Justiça através do Ofício 2696/17-GP, com o fito de
apurar irregularidades na prestação de contas da gestão do exercício financeiro de 2013 do Município de lagoa do Barro do Piauí.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando o acervo de procedimentos desta Promotoria de Justiça, verifica-se a tramitação de dois Inquérito Civis abordando o tema deste
Procedimento, quais sejam: Inquérito Civil nº 109/2018 e 110/2018.
Registre-se que o Inquérito Civil serviu de base para ação de improbidade administrativa promovida por esta Promotoria de Justiça, estando em
regular tramitação o Inquérito Civil nº 110/2018.
Caracterizada, portanto, a tramitação de procedimentos investigativos semelhantes (litispendência), o arquivamento deste é medida que se
impõe.
Ressalte-se ser desnecessário o apensamento, uma vez que as documentações que instruem o presente Inquérito Civil possuem cópia idêntica
aos procedimentos IC nº 109/2018 e IC nº 110/2018.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e
art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, uma vez que não foi enfrentado o mérito desta demanda, determinando apenas o envio de cópia integral desta decisão para ciência.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 17 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIANº 106/2018
INQUÉRITOCIVILPÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça in fine assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/1993 e art. 37 da Lei
Complementar Estadual n° 12/1993;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a representação formulada por José Francisco Assis Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de João Costa, à época,
relatando supostos atos de improbidade administrativa praticados por GILSON CASTRO DE ASSIS, quais sejam: contratações irregulares; atraso
no pagamento dos servidores da Educação; atraso e parcelamento no pagamento do duodécimo da Câmara; nepotismo; irregularidades no
fornecimento de merendas escolares; gasto excessivo com combustível; uso irregular de veículos oficiais e locação de veículos para o Município;
CONSIDERANDO que os fatos relatados nos autos podem indicar, caso comprovados, a existência de atos de improbidade administrativa.
DETERMINO:
01 - A instauração de Inquérito Civil Público para investigar e apurara conduta do ex-gestor GILSON CASTRO DE ASSIS diante da
representação apresentada nesta Promotoria de Justiça pelo Sr. JOSÉ FRANCISCO ASSIS MAGALHÃES, com sua publicação em Diário Oficial
e comunicação ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
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03 - A realização das seguintes diligências:
EXTRAIA-SE através do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (www.tce.pi.gov.br), acaso existentes, cópias da
prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2016, principalmente:
a) Relatório de Fiscalização do DFAM;
b) Defesa Administrativa do Gestor;
c) Relatório do Contraditório do DFAM;
d) Parecer do Minstério Público de Contas;
e) Acórdão prolatado pelo TCE;
f) Certidão de trânsito em julgado;
g) documentos colhidos pelo TCE que embasam o julgamento quanto ao tópico ora em apuração.
04 - Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil
Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
05 - Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público;
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 18 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 107/2018
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe 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;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 156/2018 (SIMP 000580-310/2018) instaurada, a partir de Termo de Declarações do
Sr. VIRGILIO OLIVEIRA DE ASSIS em que relata problemas de abastecimento de água através de poço artesiano, em virtude de "corte" feito por
Fabrício Adão Ribeiro;
CONSIDERANDO a resposta do Município de Campo Alegre do Fidalgo confirmando o problema no abastecimento de água;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a apuração de suposta irregularidade acima apresentada.
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO do presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para investigar e apurar as condutas narradas nesta
Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
Designo o dia 24 de janeiro de 2018, às 09 horas, para realização de audiência extrajudicial nesta Promotoria de Justiça, ocasião em que se
buscará uma mediação entre os interessados, com a possibilidade de se firmar termo de ajustamento de conduta;
Notifique-se para conhecimento o noticiante VIRGÍLIO OLIVEIRA DE ASSIS, FABRÍCIO ADÃO RIBEIRO, e o MUNICÍPÍO DE CAMPO ALEGRE
DO FIDALGO (através de seu procurador judicial).
04 - Nomeio a Assessora de Promotoria AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES para secretariar e diligenciar o presente
Inquérito Civil Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério Público e ao
Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 18 de dezembro de 2018.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 219/2018
SIMP 001026-310/2018
Objeto: DIREITO POSSESSÓRIO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após colheita de informações do Sr. GERVÁSIO SANTOS ARAÚJO relatando que pessoas "sem teto"
estariam ameaçando seu direito de posse (fls. 03/06).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Trata-se de interesse meramente privado, qual seja direito de posse, 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 mais de um
ano, 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, 18 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 219/2018 (SIMP Nº 001026-310/2018)
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Noticiante: GERVÁSIO SANTOS ARAÚJO
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 219/2018 (SIMP 001026310/2018), com o objetivo de apurar notícia de ameaça a direito possessório do noticiante por pessoas "sem teto" 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, 18 de dezembro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA/PI4757
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2018
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete 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 Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO representação ofertada junto a esta Promotoria de Justiça, noticiando que o paciente JOSÉ WELSON DA COSTA, é portador
de traumatismo cranioencefálico (TCE) e necessita fazer uso de fórmula alimentar Nutridrink Max, conforme prescrição médica.
CONSIDERANDO que a utilização da alimentação em apreço é necessária para o controle e estabilização da patologia do paciente,
indispensáveis a manutenção de sua saúde.
CONSIDERANDO que a A Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica".
CONSIDERANDO que o art. 18, c, da Lei 8080/90, determina ser competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS a
execução de serviços de alimentação de nutrição;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes.
CONSIDERANDO que a inexistência de determinado tratamento no Protocolo Clínico do SUS não pode significar violação ao princípio da
integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da
rede privada;
CONSIDERANDO que os entes federativos União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de
medicamentos às pessoas que necessitam de tratamento médico, sendo, por conseguinte, todos esses entes legitimados a figurarem no polo
passivo de demandas com essa pretensão, sendo este inclusive o entendimento do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, sedimentado pela Súmula nº 02/2011;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio da Promotora de Justiça
signatária, resolve:
RECOMENDAR
Ao Prefeito Municipal Sr. Gilberto José de Melo, e a Secretária Municipal de Saúde de Paulistana/PI, Sra. Isabel Cristina Oliveira Ramos
Cavalcanti, para que adotem, NO PRAZO DE 72 HORAS, as providências necessárias a fim de garantir o fornecimento da alimentação
Nutridrink Max, na forma prescrita ao paciente.
Ficam os destinatários da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
A) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
B) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
C) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no sítio eletrônico do
Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional
da Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e aos respectivos destinatários.
Por fim, solicito que o Ministério Público seja informado, em 05 (cinco) dias úteis, acerca do acolhimento ou da rejeição do acima recomendado,
bem como das providências que o Executivo Municipal adotou diante da presente Recomendação.
Paulistana/PI, 17 de dezembro de 2018.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA/PI4759
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016
SIMP nº 68-161/2017
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar todos os atos e trâmites relativos ao concurso público realizado
pelo Município de Esperantina/PI através do Edital nº 01/2016.
Em sede de diligências iniciais, fora requisitado cópia integral do procedimento licitatório que culminou na contratação do Instituto Machado de
Assis para realização do concurso público.
O Município de Esperantina encaminhou os documentos de fls. 04/508.
Por sua vez, a instituição responsável pelo concurso encaminhou os seguintes documentos, fls. 514/789:
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a) relação nominal dos candidatos com inscrições deferidas, discriminadas por cargo;
b) Data e Loais de realização das provas;
c) Relação nominal das pessoas incumbidas da fiscalização das provas;
Relação nominal dos profissionais elaboradores de provas.
Realizadas as provas na data prevista em edital, fora requisitado do Município de Esperantina que informasse a esta Promotoria a existência de
processo administrativo ou judicial impugnando a validade do concurso, ordem de classificação dos aprovados/classificados, cópia da decisão
que homologou o concurso e, por fim, relação dos aprovados nomeados, fls. 858.
Em sede de resposta, o Município juntou os documentos de fls. 865/1.216.
Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso, fls. 1.240.
É o breve relato do necessário.
Passo a decidir.
A instrução do procedimento demonstrou que o concurso público transcorreu dentro da normalidade, tendo sido homologado e, posteriormente,
prorrogado seu prazo de vigência.
As nomeações seguiram a ordem de classificação dos aprovados.
Houve impugnação do concurso via ação popular, gerando o processo nº 736-31.2016.8.18.0050, nesta Comarca de Esperantina.
O pedido de antecipação de tutela formulado no bojo da referida ação judicial não foi acolhido pelo Juiz de piso, fls. 1.215/1.1216. Em seguida, foi
interposto o agravo de instrumento interposto pelo autor da Ação Popular. O Órgão Ministerial em 2ª Grau, da lavra do Exmo. Procurador de
Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, pugnou pelo não provimento do recurso, fls. 129/1.132. Por fim, fora negado provimento ao recurso
em sede de Acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento nº 2016.0001.005582-3 TJPI.
Supostas irregularidades no concurso público fora encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e foram julgadas improcedentes, fls.
1.133/1.134.
Como se observa, as supostas irregularidades não foram reconhecidas pelos Órgãos de Controle, permanecendo o certame em sua vigência, eis
que existem candidatos aprovados aguardando nomeação.
A Administração Pública tem a discricionariedade de nomear dentro do prazo de validade do certame, não podendo o Poder Judiciário suprir a
Administração Pública e determinar o momento mais conveniente à nomeação dos candidatos remanescentes, sob pena de violação ao princípio
da separação dos poderes.
Todavia, nada impede que, eventualmente, qualquer candidato aprovado pleiteie em juízo, em nome próprio, sua nomeação apresentando ao
órgão julgador a irregularidade porventura praticada pela Administração, oficiando, neste caso, o Parquet no processo judicial como fiscal da lei.
Nesse passo, não vislumbro providências a serem tomadas no bojo do presente procedimento que, registre-se, tramita há mais de 02 (quatro)
anos nesta Promotoria, sem qualquer irregularidade praticada pela Organizadora do certame ou pela Municipalidade.
Ademais, a fiscalização do certame por este Órgão de Execução cumpriu sua finalidade.
Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, comunicando a decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Piauí, via e-mail institucional.
Proceda-se a baixa no livro próprio de procedimentos administrativos e no sistema SIMP.
Publique-se a presente decisão no átrio da Promotoria, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Expedientes Necessários.
Esperantina(PI), 07 de Dezembro de 2018.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

4.5. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI4761
Processo Administrativo nº 000088-004/2018
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí
Requerido: Penta I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000088-004/2018, instaurado na 32ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa do
consumidor, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre esta 32ª
Promotoria de Justiça e a Penta I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
As cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta consistiam na devolução de valores cobrados indevidamente pela incorporadora. Ficou
acordado que a Penta I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda iria providenciar em até 30 (trinta) dias as restituições dos valores devidos a
seus consumidores, contados estes a partir da manifestação da vontade do consumidor em tal sentido e da expressa ciência da incorporadora.
A compromissária se obrigou também a providenciar a divulgação do Termo de Ajustamento de Conduta junto aos proprietários dos imóveis do
Condomínio Essencial, por meio de e-mail ou contato telefônico e exposição do documento em quadro de avisos nas torres do empreendimento.
Dessa forma, em julho de 2018, os representantes da PENTA I Empreendimentos I encaminharam manifestação com o intuito de comprovar o
cumprimento do TAC. Nos documentos havia fotos da divulgação do Termo de Ajustamento de Conduta nos quadros de aviso, bem como
comprovante de envio de e-mail para os condôminos. Havia também comprovação da restituição dos valores devidos ao consumidor Semais
Vogado Batista Lima, adquirente da unidade 805, torre A, do Condomínio Essencial.
Observa-se, então que houve divulgação razoável do Termo de Ajustamento de Conduta para os consumidores. Todavia, a procura dos
condôminos foi pouca.
Ato contínuo, o procedimento administrativo foi prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, para possibilitar o contato de novos consumidores
com a Penta Empreendimentos.
Este é o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação
da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos que:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento.
Isto posto, da leitura dos documentos anexados aos autos do Processo Administrativo, em análise, verifica-se que a parte compromissária
cumpriu as obrigações assumidas perante o Ministério Público do Estado do Piauí, especialmente no que diz respeito a divulgação do Termo de
Ajustamento de Conduta junto aos moradores do Condomínio Essencial, em Teresina.
Ficou demonstrado, ainda, que a Penta Empreendimentos Imobiliários realizou a restituição dos valores cobrados indevidamente dos moradores
que buscaram contato, após a divulgação do Termo de Ajustamento de Conduta, conforme foi estipulado neste documento.
Por conseguinte, tendo em vista o lapso temporal ofertado para que os consumidores entrassem em contato com a fornecedora; a conduta
proativa da compromissária no tocante ao cumprimento das obrigações assumidas no TAC; bem como a inexistência de outras providências a
Página 18

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 313 Disponibilização: Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018

serem tomadas por esta Promotoria de Justiça, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 000088-004/2018, com a
comunicação da Penta Empreendimentos Imobiliários e do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem a necessidade de
remessa dos autos, conforme lições do artigo 12, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Cumpridas as
diligências, registre-se nos respectivos sistemas.
Teresina-PI, 17 de dezembro de 2018.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça da 32ª Promotoria de Justiça

4.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI4762
TAC nº 48/2018
IPC nº 138/2017.113-063/2014
Aos 30(trinta) dias do mês de outubro do ano de 2018(dois mil e dezoito), compareceu nesta 3ª Promotoria de Justiça no Município de Campo
Maior/PI, JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO, prefeito municipal de Campo Maior acompanhado pelo Procurador Geral do Município de Campo
Maior, Dr. PEDRO HILTON RABELO, bem como a Dr.ª JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS, doravante chamado de compromitente.
Ato contínuo, o MD Promotor de Justiça titular da unidade ministerial presente, Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, esclareceu o
seguinte:
que os autos em referência denotam potencial violação ao princípio da legalidade, moralidade e da eficiência, pois os procedimentos
administrativos licitatórios para a aquisição de material de limpeza deveriam ser efetivados com base na norma federal - Lei n.º 8.666/93, contudo
a licitação foi dispensada e o compromitente em nome do município adquiriu bens em valor acima de R$8.000,00(oito mil reais).
Feitos estes esclarecimentos, o compromitente assim se manifestou:
"que reconhece que realizou a contratação quando secretário municipal de educação com base no Decreto Municipal n.º 012/2013, fazendo a
contratação municipal sem licitação, pois encontrou a máquina administrativa em estado de calamidade, pelo que precisava de material de
limpeza. Que não pode precisar quantos procedimentos licitatórios foram dispensados com base no decreto, mas reconhece que errou ao
contratar com base no decreto, pois, de fato, derrogou a lei n.º 8.666/93, viabilizando contratação sem licitação pela secretaria de educação do
município de Campo Maior. Desde logo, declara que tem interesse em firmar TAC, contudo, requer que seja considerado o TAC n.º 016.2018,
firmado nos autos do IPC 008.2016.0009-063.2018, a fim de que o mesmo se refira a todos os procedimentos licitatórios dispensados com base
no Decreto Municipal n.º 012/2013, uma vez que seu comportamento foi mesmo. Que solicita ainda que a reparação dos danos seja compensada
com os valores ressarcidos por força daquele TAC, uma vez se comprometeu a reparação integral dos danos, quando este compromisso deveria
se restringir apenas a sua cota parte."
Diante dos fatos e das declarações, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução CNMP n.º 179/2017, o Ministério Público entendeu oportuna a
possibilidade de assunção de compromisso de ajustamento de conduta, passando a discutir seus termos, pelo que, perante o Dr. Maurício
Gomes de Souza, Promotor de Justiça, o compromitente, firmou o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos dos
arts. 1º, e 5º, §6º da Lei n.º 7.347/85 e art. 1º, §2º, da Res. CNMP 179/2017, cujo objeto é a adoção de sanção prevista em lei, frente ao
potencial ato de improbidade referido, pois gerou danos aparentes ao erário conforme entendimento do STJ.
CLÁUSULA 1ª - Para tanto, o compromitente providenciará, quando já não o tiver feito, dentro dos prazos abaixo estipulados, com meios e
recursos financeiros próprios, o cumprimento da seguinte penalidade:
Tendo em vista a pertinência da solicitação efetivada pelo investigado de extensão dos efeitos do TAC n.º 016.2018, em continuidade delitiva,
tomando-se por base normativa seu conceito exposto no art. 71, do CPB, fica o acordo firmado naquele com efeitos perante a presente
investigação, bem como para com outras investigações cíveis ministeriais relativas ao investigado, cujo objeto seja a contratação administrativa
pela Secretaria de Educação do Município de Campo Maior sem licitação, com base no Decreto Municipal n.º 012/2013, ao arrepio da Lei n.º
8.666/93;
haja vista o valor fixado na multa do TAC n.º 016.2018, e tendo o investigado agido apenas enquanto a frente da secretaria municipal de
educação, entendo como razoável à repressão administrativa do comportamento objeto do presente, a multa já fixada naquele TAC, repita-se, no
patamar de R$3.000,00(três mil reais);
Havendo danos ao erário quantificáveis em 20%(vinte por cento) do valor dos bens adquiridos sem licitação (R$6.367,93), aplica-se a título de
reparação dos danos o montante de R$1.273,58(um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), cabendo ao investigado a
responsabilidade pelo recolhimento de 1/2 (metade) deste montante a reparar, tomando-se por parâmetro haver 2(dois) investigados. Assim,
deve o investigado compromitente recolher R$636,80(seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) em favor do Município de Campo Maior,
montante este já em processo de recolhimento em razão do quantitativo imputado ao investigado no TAC n.º 016/2018, onde não se considerou
os demais investigados naquele IPC n.º 008.2016.0009-063.2016;
fica esclarecido que a reparação de danos não pode ser objeto de efeito extensivo em continuidade delitiva, devendo esta ser efetivada pelo
investigado compromitente caso a caso, havendo a constatação de outras contratações irregulares.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 2ª. Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de homologar em juízo, unilateralmente, o presente acordo, para fins
deconstituição de título executivo judicial.
CLÁUSULA 3ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas em cada uma das cláusulas do termo importará na
aplicação imediata de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cláusula descumprida, a ser executada judicialmente, assumindo o
compromitente pessoalmente tal obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e
administrativas cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, e no art. 536, do CPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o art. 3º, VI e
XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 4ª: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Termo de Ajustamento de Conduta via DOEMP.
Havendo danos ao erário quantificáveis em 20%(vinte por cento) do valor dos bens adquiridos sem licitação (R$6.367,93), aplica-se a título de
reparação dos danos o montante de R$1.273,58(um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), cabendo ao investigado a
responsabilidade pelo recolhimento de 1/2 (metade) deste montante a reparar, tomando-se por parâmetro haver 2(dois) investigados. Assim,
deve o investigado compromitente recolher R$636,80(seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) em favor do Município de Campo Maior,
montante este já em processo de recolhimento em razão do quantitativo imputado ao investigado no TAC n.º 016/2018, onde não se considerou
os demais investigados naquele IPC n.º 008.2016.0009-063.2016;
fica esclarecido que a reparação de danos não pode ser objeto de efeito extensivo em continuidade delitiva, devendo esta ser efetivada pelo
investigado compromitente caso a caso, havendo a constatação de outras contratações irregulares.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 2ª. Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de homologar em juízo, unilateralmente, o presente acordo, para fins de
constituição de título executivo judicial.
CLÁUSULA 3ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas em cada uma das cláusulas do termo importará na
aplicação imediata de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cláusula descumprida, a ser executada judicialmente, assumindo o
compromitente pessoalmente tal obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e
administrativas cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, e no art. 536, do CPC.
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§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o art. 3º, VI e
XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 4ª: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Termo de Ajustamento de Conduta via DOEMP.
Pelo Promotor de Justiça abaixo subscrito, foi referendado o compromisso celebrado com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, sendo conferida
a natureza de título executivo extrajudicial.
Fica eleito o foro de Campo Maior/PI, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva, consistente em
obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renuncia a qualquer outro.
Portanto, justos e acertados, firma o Município de Campo Maior/PI o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e legais
efeitos. O presente termo foi por mim, (JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA), técnico ministerial.
Campo Maior/PI, 30 de outubro de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
Prefeito municipal de Campo Maior
Dr. PEDRO HILTON RABELO
Procurador Geral do Município de Campo Maior
Dr.ª JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS
Advogada
TAC nº 43/2018
IPC nº 159/2017.99-063/2016
Aos 23(vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2018(dois mil e dezoito), compareceu nesta 3ª Promotoria de Justiça no Município de
Campo Maior/PI, o MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR, por seu prefeito municipal de Campo Maior, JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO,
acompanhado pelo Procurador Geral do Município de Campo Maior, Dr. PEDRO HILTON RABELO, bem como o Secretário Municipal de
Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e Mobilidade, JOSÉ PAZ DE ARAÚJO, doravante chamado de compromitente. Iniciada a
discussão, o R. MP titular da 3ª PJ, Dr. Maurício Gomes de Souza, esclareceu que o presente procedimento tem por finalidade maior regular as
permissões do município de Campo Maior para o exercício do mototaxi e motofrete.
Em seguida, o compromitente firmou o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos dos arts. 1º, I, III, IV e 5º, §6º da Lei n.º
7.347/85, cujo objeto é a adoção de diversas medidas administrativas, dentre outras, a fim de se regular as permissões do município de
Campo Maior para o exercício do mototaxi e motofrete, resguardando, notadamente, o patrimônio público, a legalidade, moralidade e
eficiência administrativa.
CLÁUSULA 1ª - Para tanto, o compromitente providenciará, quando já não o tiver feito, dentro dos prazos abaixo estipulados, com meios e
recursos financeiros próprios, a adoção das seguintes medidas:
o Município de Campo Maior editará decreto regulamentar da Lei Municipal n.º 006/2011 - PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 90(noventa) dias
contados desta data;
o Município de Campo Maior ao confeccionar o decreto regulamentar da Lei Municipal n.º 006/2011, incluíra pontos de mototaxi e motofrete nas
áreas semiurbanas - PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 90(noventa) dias contados desta data; e,
o Município de Campo Maior na concessão das permissões de que trata a Lei Municipal n.º 006/2011, observará o percentual máximo fixado na
lei municipal - PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 90(noventa) dias contados desta data.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 2ª. Este presente termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões
relativas ao tema não abarcadas pelo TAC. Passado este interstício, será este compromisso reavaliado.
CLÁUSULA 3ª. Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela correção no trato da coisa pública.
CLÁUSULA 4ª. Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas a qualquer momento os órgãos do compromitente, bem
como acompanhar e fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos públicos ou privados perícias/vistorias, para o efetivo cumprimento deste Termo de
Ajustamento de Conduta, bem como de homologar em juízo, unilateralmente, o presenteacordo, para fins de constituição de título
executivo judicial.
CLÁUSULA 5ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas em cada uma das cláusulas do termo importará na
aplicação imediata de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cláusula
descumprida, a ser executada judicialmente, assumindo o compromitente pessoalmente e solidariamente tal obrigação, sem prejuízo das demais
sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no art.
5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, e no art. 536, do CPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o art. 3º, VI e
XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 6ª. A superveniência de óbices e obstáculos para a implantação do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizadamente ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise, antes de vencidos
os prazos de cumprimento ajustados.
CLÁUSULA 7ª: O compromitente divulgará as formas de contato com a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, para que os usuários
possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados, através dos seguintes canais: e-mail: ouvidoria@mp.pi.gov.br; teleatendimento: 127 para reclamações, sugestões, denúncias e elogios; Gabinete: (86) 3216-9050
-RAMAL 9089; Atendimento Pessoal: Álvaro Mendes, 2294, Centro, CEP: 64.000-090 - Teresina/PI), em cumprimento a Recomendação PGJ nº
01/2013.
CLÁUSULA 8ª: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Termo de Ajustamento de Conduta via DOEMP.
Pelo Promotor de Justiça abaixo subscrito, foi referendado o compromisso celebrado com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, sendo conferida
a natureza de título executivo extrajudicial.
Fica eleito o foro de Campo Maior/PI, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva, consistente em
obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renuncia a qualquer outro.
Portanto, justos e acertados, firma o Município de Campo Maior/PI o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e legais
efeitos. O presente termo foi por mim, (JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA), técnica ministerial.
Campo Maior/PI, 23 de outubro de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
Município de Campo Maior
PEDRO HILTON RABELO
Procurador Geral do Município de Campo Maior
JOSÉ PAZ DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Pessoas com Deficiência, Transporte, Trânsito e Mobilidade
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TAC nº 33/2018
IPC nº 138/2017.113-063/2014
Aos 21(vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2018(dois mil e dezoito), compareceu nesta 3ª Promotoria de Justiça no Município de
Campo Maior/PI, a empresa RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.331.432/0001-36, por seu diretor
proprietário Simplício Santos Filho, CPF 138.589.983-20, devidamente acompanhado por seu advogado, Dr. IGOR SOARES DE ARAÚJO,
OAB/PI 12285, doravante chamado de compromitente.
Ato contínuo, o MD Promotor de Justiça titular da unidade ministerial presente, Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, esclareceu o seguinte:
1) que os autos em referência denotam potencial violação aos princípios da legalidade, moralidade e da eficiência, pois teria a empresa
investigada contratado com o município de Campo Maior para fornecer produtos de higiene e limpeza a secretaria municipal de educação em
valor superior a R$8.000,00, utilizando-se do instituto de dispensa de licitação, contudo percebido tais valores do FMS - Fundo Municipal de
Saúde, tudo embasado em Decreto municipal n.º 012/2013.
Feitos estes esclarecimentos, o compromitente a empresa RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.331.432/0001-36, por seu diretor
proprietário Simplício Santos Filho, assim se manifestou:
"Que ao tempo dos fatos não dirigia a empresa, contudo reconhece que a mesma contratou acima dos limites legais de dispensa de licitação.
Desde logo, declara que tem interesse em firmar TAC, requerendo que o patamar de análise de reparação de danos tenha como base os valores
executados em razão do contrato administrativo, uma vez que a empresa vendeu ao município de Campo Maior pouco mais de R$6.000,00(seis
mil reais). Que solicita ainda que a reparação dos danos se restrinja apenas a sua cota parte."
Diante dos fatos e das declarações, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução CNMP n.º 179/2017, o Ministério Público entendeu oportuna a
possibilidade de assunção de compromisso de ajustamento de conduta, passando a discutir seus termos, pelo que, perante o Dr. Maurício
Gomes de Souza, Promotor de Justiça, o compromitente firmou o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos dos
arts. 1º , e 5º , §6º da Lei n.º 7.347/85 e art. 1º, §2º, da Res. CNMP 179/2017, cujo objeto é a adoção de sanção prevista em lei, frente ao
potencial ato de improbidade referido,pois gerou danos aparentes ao erário conforme entendimento doSTJ.
CLÁUSULA 1ª - Para tanto, o compromitente providenciará, quando já não o tiver feito, dentro dos prazos abaixo estipulados, com meios e
recursos financeiros próprios, o cumprimento da seguinte penalidade:
Quanto a empresa investigada RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.331.432/0001-36, por seu diretor proprietário Simplício Santos
Filho:
fixa-se a multa em R$2.000,00(dois mil reais), a ser recolhida em 03(três) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$666,67(seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em favor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (Caixa
Econômica Federal: 104, Agência: 29, Conta: 867-0, Operação: 006), iniciando-se a primeira no próximo dia 21 de setembro de 2018;
Havendo danos ao erário quantificáveis em 20%(vinte por cento) do valor dos bens adquiridos sem licitação, efetivamente comercializados,
(R$6.367,93), aplica-se, a título de reparação dos danos, o montante de R$1.273,58(um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), cabendo a empresa investigada a responsabilidade pelo recolhimento de 1/2 (metade) deste montante a reparar, tomando-se por
parâmetro haver 2(dois) investigados. Assim, deve a empresa investigada recolher em favor do Município de Campo Maior (Banco do Brasil:
Agência: 0106-6, Conta: 9.831-0) R$636,80 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos), em três parcelas iguais, mensais e sucessivas
de R$212,27(duzentos e doze reais e vinte e sete centavos) em favor do município de Campo Maior/PI, iniciando-se a primeira no próximo dia
21 de setembro de 2018; e,
o compromitente deverá apresentar mensalmente até o último dia de cada mês, os comprovantes de pagamentos ajustados, conforme item "a" e
"b" acima.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 2ª. Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de homologar em juízo, unilateralmente, o presente acordo, para fins de
constituição de título executivo judicial.
CLÁUSULA 3ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas
em cada uma das cláusulas do termo importará na aplicação imediata de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cláusula descumprida,
a ser executada judicialmente, assumindo o representante do compromitente pessoalmente tal obrigação, sem prejuízo das demais sanções
previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no art. 5º, § 6º,
da Lei Federal nº 7.347/1985, e no art. 536, do CPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o art. 3º, VI e
XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 4ª: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Termo de Ajustamento de Conduta via DOEMP. Pelo Promotor de Justiça abaixo
subscrito, foi referendado o compromisso celebrado com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, sendo conferida a natureza de título executivo
extrajudicial. Fica eleito o foro de Campo Maior/PI, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva,
consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renuncia a qualquer outro.
Portanto, justos e acertados, firma-se o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O presente termo foi por
mim, (JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA), técnico ministerial.
Campo Maior/PI, 21 de agosto de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
Simplício Santos Filho Diretor-proprietário
RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.331.432/0001-36
Dr. IGOR SOARES DE ARAÚJO OAB/PI 12285

4.7. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI4763
PORTARIA Nº 58/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018
SIMP Nº 000107-003/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal e no art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93 e e art. 36, I e VI, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e § 4º e 5º, do art. 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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 compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar n° 12/93 e do art. 32 da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de
execução, cabendo ao membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, o art. 8º, I, da Resolução nº 174/2017, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, determina que
o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas do termo de
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ajustamento de conduta celebrado;
CONSIDERANDO que o art. 205 da Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que as atividades de ensino privadas submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo as escolas
particulares caracterizadas como fornecedoras;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO que foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre esta Promotoria de Justiça e a Escola Risonha estabelecendo
prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da instituição de ensino junto ao CME/THE.
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das
cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, conforme art. 8º, I , da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 58/2018, na forma do art. 8º, I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre esta Promotoria de
Justiça e a instituição de ensino supracitada, determinando, assim, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se 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;
A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento do prazo
inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos
autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu advento;
Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, conforme determina
o art. 6º, §1º da Resolução nº 01/2008 supracitada.
Nomeia-se o servidor ANTONIO ÍTALO RIBEIRO LIMA, Assessor de Promotoria do Ministério Público do Estado do Piauí, matrícula nº 15226,
para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Em sede de diligências iniciais, determino a expedição de ofício para a instituição de ensino informando sobre a instauração do presente
procedimentoa fim de acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
Publique-se a presente Portaria no DOMPPI, comunicando esta instauração à Secretaria Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Diligências no prazo de Lei.
Cumpra-se.
Teresina, 18 de dezembro de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotor de Justiça - 31° PJ

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS/PI4766
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 013/2018 (SIMP n. 000542-059/2017).
Objetivo: apurar a legalidade de contratação de rádio comunitária para a transmissão das sessões legislativas da Câmara Municipal de José de
Freitas.
Origem: noticiamento de par da vereança municipal na sessão ordinária de 02.07.17;
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria n. 026/2018)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (área cível), presentada pelo
subscritor, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput, 129, da Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV, parágrafo
único, I a IV, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, da Lei Complementar Estadual n.
12/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí),
CONSIDERANDO que:
1 - a proteção do patrimônio publico e social é atribuição do Ministério Público (art. 129, caput, da Lei Maior);
2 - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são pilares da atuação pública (art. 37, da Carta Magna);
3 - menoscabar esses princípios configura, por si, improbidade administrativa (art. 11, da Lei 8.429, de 1992);
4 - na reunião legislativa ordinária de dois de julho de dois mil dezessete, um par da vereança freitense noticiou a contratação da RADIO
LIVRAMENTO (CNPJ 12.066.171/0001-00) para transmissão das sessões da Câmara Municipal;
5 - a contratação aconteceu por dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei Geral de Licitações Públicas);
6 - o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção do MP/PI (CACOP) foi suscitado para, considerando suas experiência e apuro
técnico, emitir parecer sobre o avençamento (ofício n. 236.07/2017, chancela n. 5088/2018);
7 - por um telefonema, gestora do CACOP confirmou a conclusão da solicitação ao subscritor;
8 - contudo, o prazo do noticiamento findou (art. 3º, da Resolução n. 174/2017, Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP),
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 013/2018 com controle n. PA-013/2018, apurar a legalidade de contratação de rádio
comunitária para a transmissão das sessões legislativas da Câmara Municipal de José de Freitas, a ser secretariado pelo técnico ministerial
Denilson Magalhães Leite Novaes, matrícula n. 0285 e pelo assessor Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar, matrícula n. 15289 (art. 4º, V,
da Resolução n. 23/2007, do CNMP), aos quais já ficam determinados de:
a) autuar esta portaria juntamente dos documentos que lhe escoram (art. 6º e seguintes, da Resolução n. 001/2008, Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí - CPJPI);
b) manter, após a autuação, páginas numeradas de 2-1 a 2-X (onde "x" varia de dois ao infinito) para descrição de todo o andamento do
procedimento administrativo;
c) remeter ofício ao setor de publicações do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) para disponibilização dessa portaria em Diário Oficial
Eletrônico (DOEMP);
d) publicar essa portaria no mural da Promotoria e do Fórum;
e) oficiar ao CACOP do MPPI, comunicando a instauração deste procedimento, bem como reiterando o expediente que solicitou o parecer (art.
6º, §1º, Resolução nº 001/2008 do CPJPI).
José de Freitas, aos 27 de setembro de 2018, às 15h01min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
RPCAA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 015/2018
Objetivo: apurar a viabilidade de instalação de cidade judiciária em José de Freitas;
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Origem: reuniões informais com verificação conjunta in loco;
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria n. 029/2018)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (área cível), presentada pelo
subscritor, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput, 129, da Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV, parágrafo
único, I a IV, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, da Lei Complementar Estadual n.
12/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí),
CONSIDERANDO que:
1 - Até pouco tempo, o Juízo da Vara Única da Comarca de José de Freitas, Juizados Especiais, Justiça Eleitoral, seus serviços extrajudiciais e
auxiliares, bem como o Ministério Público Estadual funcionavam dentro do diminuto espaço do Fórum Juiz Alberto Veras;
2 - O espaço que acomodava a atividade judiciária e as funções que lhe são essenciais se tornou insuficiente para a crescente demanda;
3 - Com o tempo, parte dessas instituições e serventias mudaram para outros locais dentro da circunscrição municipal;
4 - Contudo, de igual forma que o Fórum Local, os prédios que as abrigam já não conseguem abarcar a quantidade de pessoas, servidores e
materiais;
5 - Demais disso, os prédios estão cada vez mais distantes um dos outros, o que acaba dificultando uma atuação conjunta, mais eficiente e até
mesmo o próprio acesso à Justiça, dada a disparidade de informações e tratativas antes de se "solucionar um litígio" ou uma "dúvida";
6 - Não é nova a iniciativa de estudos para averiguar a viabilidade de construção de uma cidade judiciária em José de Freitas;
7 - Foi assinalada a disponibilidade, para a implantação desse projeto, de um terreno encravado na localidade "Campinas", data "Boa
Esperança", às margens do rodoanel da PI-113, na entrada da cidade (matrícula n. R-1-10.674, livro 2-AM, fl. 266),
8 - A área integra, contudo, parte da bacia hidrográfica do Bezerro, composta pelos corpos hídricos que desaguam na barragem homônima;
9 - Lá há, inclusive, dois riachos que desembocam no Açude, pelo que o projeto deve ser precedido de estudos que mensurem os impactos de
sua implantação e garantem o correto manejo das águas (arts. 225, §1º, I, III, IV, V e VII, §2º, Carta Magna);
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 015/2018 com controle n. PA-015/2018, para apurar a viabilidade de instalação de cidade
judiciária em José de Freitas, a ser secretariado pelo técnico ministerial Denilson Magalhães Leite Novaes, matrícula n. 0285 e pelo assessor
Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar, matrícula n. 15289 (art. 4º, V, Resolução n. 23/2007, CNMP), aos quais já se determina:
a) autuar esta portaria juntamente dos documentos que lhe escoram (art. 6º e s., Resolução n. 001/2008, Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí - CPJPI);
b) manter, após a autuação, páginas numeradas de 2-1 a 2-X (onde "x" varia de dois ao infinito) para descrição de todo o andamento do
procedimento administrativo;
c) remeter esta portaria ao setor de publicações do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) para disponibilização dela no Diário Oficial
Eletrônico (DOEMP);
d) publicar esta portaria nos murais da Promotoria e do Fórum;
e) comunicar ao CACOP e ao CAOMA do MPPI a instauração deste procedimento (art. 6º, §1º, Resolução nº 001/2008 do CPJPI);
f) oficiar à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI para realização de estudo de viabilidade e projeto para a implantação da
referida cidade judiciária;
g) oficiar ao Procurador Geral de Justiça para alocação de recursos destinados a sua efetiva e imediata implantação, considerando que, em José
de Freitas, as Promotorias de Justiça ainda funcionam em prédio alugado (built to suit, em português, construído para servir).
José de Freitas, aos 27 de setembro de 2018, às 15h01min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
RPCAA

4.9. COORDENADORIA DO NÚCLEO DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAIS DE PARNAÍBA/PI4767
PORTARIA NUCRIM/PHB/PI Nº 06/2018
Estabelece a escala semanal de audiências judiciais até agosto de 2019, para as Promotorias de Justiça Criminais em Parnaíba/PI.
O COORDENADOR DO NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS
DE PARNAÍBA, Dr. Leonardo Fonseca Rodrigues, no uso de suas atribuições normativas,
CONSIDERANDO que a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, em seu art. 13,
§1º, estabeleceu ser atribuição concorrente, entre Promotorias de Justiça integrantes de um mesmo Núcleo de Promotorias Criminais, a
participação em audiências judiciais em matéria criminal;
CONSIDERANDO que o Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais em Parnaíba é composto por 04 (quatro) unidades ministeriais, quais
sejam: 05ª, 06ª, 07ª e 08ª Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, atualmente, a 05ª Promotoria de Justiça está sob respondência do titular da 06ª Promotoria de Justiça de Parnaíba;
CONSIDERANDO que, atualmente, a 08ª Promotoria de Justiça está sob respondência do titular da 04ª Promotoria de Justiça de Parnaíba;
CONSIDERANDO que a administração pública deve orientar-se pelo princípio da eficiência, dentre outros, nos termos do art. 37 da Carta da
República de 1988, a fim de que, no âmbito do Sistema de Justiça, Ministério Público e Judiciário, em união de esforços, possam entregar, em
tempo razoável, escorreita prestação jurisdicional à sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade de promover maior eficiência, a título de harmonização possível, entre a escala de audiência de custódia e a
escala semanal de audiências judiciais, para as Promotorias de Justiça Criminais em Parnaíba, a fim de se buscar a máxima continuidade
possível do trabalho ministerial junto às unidades judiciais, frente ao deficitário quadro de Promotores de Justiça Criminais na Comarca;
CONSIDERANDO a inexistência de oposição formal à sequência e continuidade da escala de audiências anteriormente estabelecida;
CONSIDERANDO que, ao longo da semana, as audiências de custódia em Parnaíba estão sendo realizadas por magistrado designado para tal
fim;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critério objetivo e impessoal para a distribuição dos trabalhos, o que aqui se faz tomando por
referência todo o quanto acima anotado,
RESOLVE:
DESIGNAR, sem prejuízo de eventuais participações "ad hoc" de órgãos ministeriais com atribuição criminal em Parnaíba, os
Promotores de Justiça, titulares ou respectivos substitutos, das Promotorias de Justiça abaixo discriminadas, todos com atuação na
área criminal nesta Comarca, para participarem das audiências judiciais criminais em Parnaíba/PI até o mês de agosto de 2019,
conforme escala abaixo:
05ª Promotoria

Dia do mês

Dia da semana

Unidade Judicial

07 de janeiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

11 de janeiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal
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14 de janeiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

18 de janeiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

21 de janeiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

25 de janeiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

28 de janeiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

1º de fevereiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

04 de fevereiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

08 de fevereiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

11 de fevereiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

15 de fevereiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

18 de fevereiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

22 de fevereiro

sexta-feira

1ª Vara Criminal

25 de fevereiro

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

1º de março

sexta-feira

1ª Vara Criminal

08 de março

sexta-feira

1ª Vara Criminal

11 de março

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

15 de março

sexta-feira

1ª Vara Criminal

18 de março

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

22 de março

sexta-feira

1ª Vara Criminal

25 de março

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

29 de março

sexta-feira

1ª Vara Criminal

01º de abril

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

05 de abril

sexta-feira

1ª Vara Criminal

08 de abril

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

12 de abril

sexta-feira

1ª Vara Criminal

15 de abril

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

22 de abril

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

26 de abril

sexta-feira

1ª Vara Criminal

29 de abril

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

03 de maio

sexta-feira

1ª Vara Criminal

06 de maio

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

10 de maio

sexta-feira

1ª Vara Criminal

13 de maio

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

17 de maio

sexta-feira

1ª Vara Criminal

20 de maio

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

24 de maio

sexta-feira

1ª Vara Criminal

27 de maio

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

31 de maio

sexta-feira

1ª Vara Criminal

03 de junho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

07 de junho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

10 de junho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

14 de junho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

17 de junho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

21 de junho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

24 de junho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal
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06ª Promotoria

28 de junho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

1º de julho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

05 de julho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

08 de julho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

12 de julho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

15 de julho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

19 de julho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

22 de julho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

26 de julho

sexta-feira

1ª Vara Criminal

29 de julho

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

02 de agosto

sexta-feira

1ª Vara Criminal

05 de agosto

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

09 de agosto

sexta-feira

1ª Vara Criminal

12 de agosto

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

16 de agosto

sexta-feira

1ª Vara Criminal

19 de agosto

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

23 de agosto

sexta-feira

1ª Vara Criminal

26 de agosto

segunda-feira

1 ª Vara Criminal

30 de agosto

sexta-feira

1ª Vara Criminal

Dia do mês

Dia da semana

Unidade Judicial

08 de janeiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

09 de janeiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

10 de janeiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

15 de janeiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

16 de janeiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

17 de janeiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

22 de janeiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

23 de janeiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

24 de janeiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

29 de janeiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

30 de janeiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

31 de janeiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

05 de fevereiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

06 de fevereiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

07 de fevereiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

12 de fevereiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

13 de fevereiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

14 de fevereiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

19 de fevereiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

20 de fevereiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

21 de fevereiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

26 de fevereiro

terça-feira

1ª Vara Criminal

27 de fevereiro

quarta-feira

2ª Vara Criminal

28 de fevereiro

quinta-feira

2ª Vara Criminal

07 de março

quinta-feira

2ª Vara Criminal
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12 de março

terça-feira

1ª Vara Criminal

13 de março

quarta-feira

2ª Vara Criminal

14 de março

quinta-feira

2ª Vara Criminal

19 de março

terça-feira

1ª Vara Criminal

20 de março

quarta-feira

2ª Vara Criminal

21 de março

quinta-feira

2ª Vara Criminal

26 de março

terça-feira

1ª Vara Criminal

27 de março

quarta-feira

2ª Vara Criminal

28 de março

quinta-feira

2ª Vara Criminal

02 de abril

terça-feira

1ª Vara Criminal

03 de abril

quarta-feira

2ª Vara Criminal

04 de abril

quinta-feira

2ª Vara Criminal

09 de abril

terça-feira

1ª Vara Criminal

10 de abril

quarta-feira

2ª Vara Criminal

11 de abril

quinta-feira

2ª Vara Criminal

16 de abril

terça-feira

1ª Vara Criminal

17 de abril

quarta-feira

2ª Vara Criminal

23 de abril

terça-feira

1ª Vara Criminal

24 de abril

quarta-feira

2ª Vara Criminal

25 de abril

quinta-feira

2ª Vara Criminal

30 de abril

terça-feira

1ª Vara Criminal

02 de maio

quinta-feira

2ª Vara Criminal

07 de maio

terça-feira

1ª Vara Criminal

08 de maio

quarta-feira

2ª Vara Criminal

09 de maio

quinta-feira

2ª Vara Criminal

14 de maio

terça-feira

1ª Vara Criminal

15 de maio

quarta-feira

2ª Vara Criminal

16 de maio

quinta-feira

2ª Vara Criminal

21 de maio

terça-feira

1ª Vara Criminal

22 de maio

quarta-feira

2ª Vara Criminal

23 de maio

quinta-feira

2ª Vara Criminal

28 de maio

terça-feira

1ª Vara Criminal

29 de maio

quarta-feira

2ª Vara Criminal

30 de maio

quinta-feira

2ª Vara Criminal

04 de junho

terça-feira

1ª Vara Criminal

05 de junho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

06 de junho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

11 de junho

terça-feira

1ª Vara Criminal

12 de junho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

13 de junho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

18 de junho

terça-feira

1ª Vara Criminal

19 de junho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

25 de junho

terça-feira

1ª Vara Criminal

26 de junho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

27 de junho

quinta-feira

2ª Vara Criminal
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07ª Promotoria

02 de julho

terça-feira

1ª Vara Criminal

03 de julho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

04 de julho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

09 de julho

terça-feira

1ª Vara Criminal

10 de julho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

11 de julho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

16 de julho

terça-feira

1ª Vara Criminal

17 de julho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

18 de julho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

23 de julho

terça-feira

1ª Vara Criminal

24 de julho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

25 de julho

quinta-feira

2ª Vara Criminal

30 de julho

terça-feira

1ª Vara Criminal

31 de julho

quarta-feira

2ª Vara Criminal

1º de agosto

quinta-feira

2ª Vara Criminal

06 de agosto

terça-feira

1ª Vara Criminal

07 de agosto

quarta-feira

2ª Vara Criminal

08 de agosto

quinta-feira

2ª Vara Criminal

13 de agosto

terça-feira

1ª Vara Criminal

14 de agosto

quarta-feira

2ª Vara Criminal

15 de agosto

quinta-feira

2ª Vara Criminal

20 de agosto

terça-feira

1ª Vara Criminal

21 de agosto

quarta-feira

2ª Vara Criminal

22 de agosto

quinta-feira

2ª Vara Criminal

27 de agosto

terça-feira

1ª Vara Criminal

28 de agosto

quarta-feira

2ª Vara Criminal

29 de agosto

quinta-feira

2ª Vara Criminal

Dia do mês

Dia da semana

Unidade Judicial

07 de janeiro

segunda-feira

JECC

08 de janeiro

terça-feira

JECC

10 de janeiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

11 de janeiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

14 de janeiro

segunda-feira

JECC

15 de janeiro

terça-feira

JECC

17 de janeiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

18 de janeiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

21 de janeiro

segunda-feira

JECC

22 de janeiro

terça-feira

JECC

24 de janeiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

25 de janeiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

28 de janeiro

segunda-feira

JECC

29 de janeiro

terça-feira

JECC

31 de janeiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

1º de fevereiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

04 de fevereiro

segunda-feira

JECC
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05 de fevereiro

terça-feira

JECC

07 de fevereiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

08 de fevereiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

11 de fevereiro

segunda-feira

JECC

12 de fevereiro

terça-feira

JECC

14 de fevereiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

15 de fevereiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

18 de fevereiro

segunda-feira

JECC

19 de fevereiro

terça-feira

JECC

21 de fevereiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

22 de fevereiro

sexta-feira

2ª Vara Criminal

25 de fevereiro

segunda-feira

JECC

26 de fevereiro

terça-feira

JECC

28 de fevereiro

quinta-feira

1ª Vara Criminal

1º de março

sexta-feira

2ª Vara Criminal

07 de março

quinta-feira

1ª Vara Criminal

08 de março

sexta-feira

2ª Vara Criminal

11 de março

segunda-feira

JECC

12 de março

terça-feira

JECC

14 de março

quinta-feira

1ª Vara Criminal

15 de março

sexta-feira

2ª Vara Criminal

18 de março

segunda-feira

JECC

19 de março

terça-feira

JECC

21 de março

quinta-feira

1ª Vara Criminal

22 de março

sexta-feira

2ª Vara Criminal

25 de março

segunda-feira

JECC

26 de março

terça-feira

JECC

28 de março

quinta-feira

1ª Vara Criminal

29 de março

sexta-feira

2ª Vara Criminal

1º de abril

segunda-feira

JECC

02 de abril

terça-feira

JECC

04 de abril

quinta-feira

1ª Vara Criminal

05 de abril

sexta-feira

2ª Vara Criminal

08 de abril

segunda-feira

JECC

09 de abril

terça-feira

JECC

10 de abril

quinta-feira

1ª Vara Criminal

12 de abril

sexta-feira

2ª Vara Criminal

15 de abril

segunda-feira

JECC

16 de abril

terça-feira

JECC

22 de abril

segunda-feira

JECC

23 de abril

terça-feira

JECC

25 de abril

quinta-feira

1ª Vara Criminal

26 de abril

sexta-feira

2ª Vara Criminal

29 de abril

segunda-feira

JECC

30 de abril

terça-feira

JECC
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02 de maio

quinta-feira

1ª Vara Criminal

03 de maio

sexta-feira

2ª Vara Criminal

06 de maio

segunda-feira

JECC

07 de maio

terça-feira

JECC

09 de maio

quinta-feira

1ª Vara Criminal

10 de maio

sexta-feira

2ª Vara Criminal

13 de maio

segunda-feira

JECC

14 de maio

terça-feira

JECC

16 de maio

quinta-feira

1ª Vara Criminal

17 de maio

sexta-feira

2ª Vara Criminal

20 de maio

segunda-feira

JECC

21 de maio

terça-feira

JECC

23 de maio

quinta-feira

1ª Vara Criminal

24 de maio

sexta-feira

2ª Vara Criminal

27 de maio

segunda-feira

JECC

28 de maio

terça-feira

JECC

30 de maio

quinta-feira

1ª Vara Criminal

31 de maio

sexta-feira

2ª Vara Criminal

03 de junho

segunda-feira

JECC

04 de junho

terça-feira

JECC

06 de junho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

07 de junho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

10 de junho

segunda-feira

JECC

11 de junho

terça-feira

JECC

13 de junho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

14 de junho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

17 de junho

segunda-feira

JECC

18 de junho

terça-feira

JECC

21 de junho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

24 de junho

segunda-feira

JECC

25 de junho

terça-feira

JECC

27 de junho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

28 de junho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

1º de julho

segunda-feira

JECC

02 de julho

terça-feira

JECC

04 de julho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

05 de julho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

08 de julho

segunda-feira

JECC

09 de julho

terça-feira

JECC

11 de julho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

12 de julho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

15 de julho

segunda-feira

JECC

16 de julho

terça-feira

JECC

18 de julho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

19 de julho

sexta-feira

2ª Vara Criminal
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08ª Promotoria

22 de julho

segunda-feira

JECC

23 de julho

terça-feira

JECC

25 de julho

quinta-feira

1ª Vara Criminal

26 de julho

sexta-feira

2ª Vara Criminal

29 de julho

segunda-feira

JECC

30 de julho

terça-feira

JECC

1º de agosto

quinta-feira

1ª Vara Criminal

02 de agosto

sexta-feira

2ª Vara Criminal

05 de agosto

segunda-feira

JECC

06 de agosto

terça-feira

JECC

08 de agosto

quinta-feira

1ª Vara Criminal

09 de agosto

sexta-feira

2ª Vara Criminal

12 de agosto

segunda-feira

JECC

13 de agosto

terça-feira

JECC

15 de agosto

quinta-feira

1ª Vara Criminal

16 de agosto

sexta-feira

2ª Vara Criminal

19 de agosto

segunda-feira

JECC

20 de agosto

terça-feira

JECC

22 de agosto

quinta-feira

1ª Vara Criminal

23 de agosto

sexta-feira

2ª Vara Criminal

26 de agosto

segunda-feira

JECC

27 de agosto

terça-feira

JECC

29 de agosto

quinta-feira

1ª Vara Criminal

30 de agosto

sexta-feira

2ª Vara Criminal

Dia do mês

Dia da semana

Unidade Judicial

07 de janeiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

08 de janeiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

09 de janeiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

14 de janeiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

15 de janeiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

16 de janeiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

21 de janeiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

22 de janeiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

23 de janeiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

28 de janeiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

29 de janeiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

30 de janeiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

04 de fevereiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

05 de fevereiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

06 de fevereiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

11 de fevereiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

12 de fevereiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

13 de fevereiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

18 de fevereiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

19 de fevereiro

terça-feira

2ª Vara Criminal
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20 de fevereiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

25 de fevereiro

segunda-feira

2ª Vara Criminal

26 de fevereiro

terça-feira

2ª Vara Criminal

27 de fevereiro

quarta-feira

1ª Vara Criminal

11 de março

segunda-feira

2ª Vara Criminal

12 de março

terça-feira

2ª Vara Criminal

13 de março

quarta-feira

1ª Vara Criminal

18 de março

segunda-feira

2ª Vara Criminal

19 de março

terça-feira

2ª Vara Criminal

20 de março

quarta-feira

1ª Vara Criminal

25 de março

segunda-feira

2ª Vara Criminal

26 de março

terça-feira

2ª Vara Criminal

27 de março

quarta-feira

1ª Vara Criminal

1º de abril

segunda-feira

2ª Vara Criminal

02 de abril

terça-feira

2ª Vara Criminal

03 de abril

quarta-feira

1ª Vara Criminal

08 de abril

segunda-feira

2ª Vara Criminal

09 de abril

terça-feira

2ª Vara Criminal

10 de abril

quarta-feira

1ª Vara Criminal

15 de abril

segunda-feira

2ª Vara Criminal

16 de abril

terça-feira

2ª Vara Criminal

17 de abril

quarta-feira

1ª Vara Criminal

22 de abril

segunda-feira

2ª Vara Criminal

23 de abril

terça-feira

2ª Vara Criminal

24 de abril

quarta-feira

1ª Vara Criminal

29 de abril

segunda-feira

2ª Vara Criminal

30 de abril

terça-feira

2ª Vara Criminal

06 de maio

segunda-feira

2ª Vara Criminal

07 de maio

terça-feira

2ª Vara Criminal

08 de maio

quarta-feira

1ª Vara Criminal

13 de maio

segunda-feira

2ª Vara Criminal

14 de maio

terça-feira

2ª Vara Criminal

15 de maio

quarta-feira

1ª Vara Criminal

20 de maio

segunda-feira

2ª Vara Criminal

21 de maio

terça-feira

2ª Vara Criminal

22 de maio

quarta-feira

1ª Vara Criminal

27 de maio

segunda-feira

2ª Vara Criminal

28 de maio

terça-feira

2ª Vara Criminal

29 de maio

quarta-feira

1ª Vara Criminal

03 de junho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

04 de junho

terça-feira

2ª Vara Criminal

05 de junho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

10 de junho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

11 de junho

terça-feira

2ª Vara Criminal

12 de junho

quarta-feira

1ª Vara Criminal
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17 de junho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

18 de junho

terça-feira

2ª Vara Criminal

19 de junho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

24 de junho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

25 de junho

terça-feira

2ª Vara Criminal

26 de junho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

1º de julho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

02 de julho

terça-feira

2ª Vara Criminal

03 de julho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

08 de julho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

09 de julho

terça-feira

2ª Vara Criminal

10 de julho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

15 de julho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

16 de julho

terça-feira

2ª Vara Criminal

17 de julho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

22 de julho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

23 de julho

terça-feira

2ª Vara Criminal

24 de julho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

29 de julho

segunda-feira

2ª Vara Criminal

30 de julho

terça-feira

2ª Vara Criminal

31 de julho

quarta-feira

1ª Vara Criminal

05 de agosto

segunda-feira

2ª Vara Criminal

06 de agosto

terça-feira

2ª Vara Criminal

07 de agosto

quarta-feira

1ª Vara Criminal

12 de agosto

segunda-feira

2ª Vara Criminal

13 de agosto

terça-feira

2ª Vara Criminal

14 de agosto

quarta-feira

1ª Vara Criminal

19 de agosto

segunda-feira

2ª Vara Criminal

20 de agosto

terça-feira

2ª Vara Criminal

21 de agosto

quarta-feira

1ª Vara Criminal

26 de agosto

segunda-feira

2ª Vara Criminal

27 de agosto

terça-feira

2ª Vara Criminal

28 de agosto

quarta-feira

1ª Vara Criminal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Por meio eletrônico, cópias à Secretaria-Geral e à Corregedoria-Geral do MPPI.
Por meio físico, cópias às 01ª e 02ª Varas Criminais de Parnaíba/PI e ao Juizado Especial Criminal de Parnaíba.
Também por meio físico, cópias a todas as Promotorias Criminais de Parnaíba/PI.
Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba/PI, 13 de dezembro de 2018.
LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba.
PORTARIA NUCRIM/PHB/PI Nº 07/2018
Estabelece a escala de audiências de custódia nos dias úteis dos meses de janeiro a agosto de 2019, para as Promotorias de Justiça Criminais
em Parnaíba/PI.
O COORDENADOR DO NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE PARNAÍBA, Dr. Leonardo Fonseca Rodrigues, no uso
de suas atribuições normativas,
CONSIDERANDO que o Ato PGJ/PI nº 822/2018, em seu art. 3º, inciso VI, estabeleceu ser atribuição do Coordenador do Núcleo das
Promotorias de Justiça Criminais a elaboração e publicação, quando necessárias, das escalas de participações dos Promotores de Justiça
integrantes do Núcleo em audiências judiciais, na forma da Resolução CPJ nº 03/2018;
CONSIDERANDO que o Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais em Parnaíba é composto por 04 (quatro) unidades ministeriais, quais
sejam: 05ª, 06ª, 07ª e 08ª Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, atualmente, a 05ª Promotoria de Justiça está sob respondência do titular da 06ª Promotoria de Justiça de Parnaíba;
CONSIDERANDO que, atualmente, a 08ª Promotoria de Justiça está sob respondência do titular da 04ª Promotoria de Justiça de Parnaíba;
CONSIDERANDO que a administração pública deve orientar-se pelo princípio da eficiência, dentre outros, nos termos do art. 37 da Carta da
República de 1988, a fim de que, no âmbito do Sistema de Justiça, Ministério Público e Judiciário, em união de esforços, possam entregar, em
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tempo razoável, escorreita prestação jurisdicional à sociedade;
CONSIDERANDO a inexistência de oposição formal à sequência e continuidade da escala de audiências anteriormente estabelecida;
CONSIDERANDO que, ao longo da semana, as audiências de custódia em Parnaíba estão sendo realizadas por magistrado designado para tal
fim;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critério objetivo e impessoal para a distribuição dos trabalhos, o que aqui se faz tomando por
referência todo o quanto acima anotado,
RESOLVE:
DESIGNAR, sem prejuízo de eventuais participações "ad hoc" de órgãos ministeriais com atribuição criminal em Parnaíba, os
Promotores de Justiça, titulares ou respectivos substitutos, das Promotorias de Justiça abaixo discriminadas, todos com atuação na
área criminal, para participarem das audiências de custódia na Comarca de Parnaíba/PI nos dias úteis dos meses de janeiro a agosto de
2019, conforme escala abaixo:
PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DATAS (POR SEMANA)
21 de janeiro a 25 de janeiro
18 de fevereiro a 22 de fevereiro
18 de março a 22 de março

5ª Promotoria

15 de abril a 17 de abril
13 de maio a 17 de maio
10 de junho a 14 de junho
08 de julho a 12 de julho
05 de agosto a 09 de agosto
28 de janeiro a 1º de fevereiro
25 de fevereiro a 1º de março
25 de março a 29 de março

6ª Promotoria

22 de abril a 26 de abril
20 de maio a 24 de maio
17 a 19 de junho e 21 de junho
15 de julho a 19 de julho
12 de agosto a 16 de agosto
07 de janeiro a 11 de janeiro
04 de fevereiro a 08 de fevereiro
07 e 08 de março

7ª Promotoria

1º de abril a 05 de abril
29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio
27 de maio a 31 de maio
24 de junho a 28 de junho
22 de julho a 26 de julho
19 de agosto a 23 de agosto
14 de janeiro a 18 de janeiro
11 de fevereiro a 15 de fevereiro
11 de março a 15 de março
08 de abril a 12 de abril

8ª Promotoria

06 de maio a 10 de maio
03 de junho a 07 de junho
1º de julho a 05 de julho
29 de julho a 02 de agosto
26 de agosto a 30 de agosto

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Por meio eletrônico, cópias à Secretaria-Geral e à Corregedoria-Geral do MPPI.
Por meio físico, cópias às 01ª e 02ª Varas Criminais de Parnaíba/PI.
Também por meio físico, cópias a todas as Promotorias Criminais de Parnaíba/PI.
Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba/PI, 13 de dezembro de 2018.
LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba.
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4.10. COORDENADORIA DO NÚCLEO DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAIS DE TERESINA/PI4768
AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - ANO 2019
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA
JANEIRO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

07

SEGUNDA

22ªPJ

08

TERÇA

4ªPJ

09

QUARTA

26ª PJ

10

QUINTA

30ª PJ

11

SEXTA

53ª PJ

14

SEGUNDA

53ª PJ

15

TERÇA

4ª PJ

16

QUARTA

22ª PJ

17

QUINTA

26ª PJ

18

SEXTA

30ª PJ

21

SEGUNDA

54ª PJ

22

TERÇA

54ª PJ

23

QUARTA

4ª PJ

24

QUINTA

22ª PJ

25

SEXTA

26ª PJ

28

SEGUNDA

30ª PJ

29

TERÇA

53ª PJ

30

QUARTA

54ª PJ

31

QUINTA

4ª PJ

DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

SEXTA

22ª PJ

04

SEGUNDA

26ª PJ

05

TERÇA

30ª PJ

06

QUARTA

53ª PJ

07

QUINTA

54ª PJ

08

SEXTA

4ª PJ

11

SEGUNDA

22ª PJ

12

TERÇA

26ª PJ

13

QUARTA

30ª PJ

14

QUINTA

53ª PJ

15

SEXTA

54ª PJ

18

SEGUNDA

4ª PJ

19

TERÇA

22ª PJ

20

QUARTA

26ª PJ

21

QUINTA

30ª PJ

22

SEXTA

53ª PJ

25

SEGUNDA

54ª PJ

26

TERÇA

4ª PJ

27

QUARTA

22ª PJ

28

QUINTA

26ª PJ

FEVEREIRO

MARÇO
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DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

SEXTA

30ª PJ

04

SEGUNDA?

Antivéspera de carnaval

05

TERÇA - FERIADO

carnaval

06

QUARTA - FERIADO

carnaval

07

QUINTA

53ª PJ

08

SEXTA

54ª PJ

11

SEGUNDA

4ª PJ

12

TERÇA

22ª PJ

13

QUARTA

26ª PJ

14

QUINTA

30ª PJ

15

SEXTA

53ª PJ

18

SEGUNDA

54ª PJ

19

TERÇA

4ª PJ

20

QUARTA

22ª PJ

21

QUINTA

26ª PJ

22

SEXTA

30ª PJ

25

SEGUNDA

53ª PJ

26

TERÇA

54ª PJ

27

QUARTA

4ª PJ

28

QUINTA

22ª PJ

29

SEXTA

26ª PJ

ABRIL
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

SEGUNDA

30ª PJ

02

TERÇA

53ª PJ

03

QUARTA

54ª PJ

04

QUINTA

4ª PJ

05

SEXTA

22ª PJ

08

SEGUNDA

26ª PJ

09

TERÇA

30ª PJ

10

QUARTA

53ª PJ

11

QUINTA

54ª PJ

12

SEXTA

4ª PJ

15

SEGUNDA

22ª PJ

16

TERÇA

26ª PJ

17

QUARTA

30ª PJ

18

QUINTA

53PJ

19

SEXTA - FERIADO

Dia do indio

22

SEGUNDA

54ª PJ

23

TERÇA

4ª PJ

24

QUARTA

22ª PJ

25

QUINTA

26ª PJ

26

SEXTA

30ª PJ

29

SEGUNDA

53ª PJ

30

TERÇA

54ª PJ
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MAIO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

QUARTA - FERIADO

Dia do trabalhador

02

QUINTA

4ª PJ

03

SEXTA

22ª PJ

06

SEGUNDA

26ª PJ

07

TERÇA

30ª PJ

08

QUARTA

53ª PJ

09

QUINTA

54ª PJ

10

SEXTA

4ª PJ

13

SEGUNDA

22ª PJ

14

TERÇA

26ª PJ

15

QUARTA

30ª PJ

16

QUINTA

53ª PJ

17

SEXTA

54ª PJ

20

SEGUNDA

4ª PJ

21

TERÇA

22ª PJ

22

QUARTA

26ª PJ

23

QUINTA

30ª PJ

24

SEXTA

53ª PJ

27

SEGUNDA

54ª PJ

28

TERÇA

4ª PJ

29

QUARTA

22ª PJ

30

QUINTA

26ª PJ

31

SEXTA

30ª PJ

JUNHO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

03

SEGUNDA

53ª PJ

04

TERÇA

54ª PJ

05

QUARTA

4ª PJ

06

QUINTA

22ª PJ

07

SEXTA

26ª PJ

10

SEGUNDA

30ª PJ

11

TERÇA

53ª PJ

12

QUARTA

54ª PJ

13

QUINTA

4ª PJ

14

SEXTA

22ª PJ

17

SEGUNDA

26ª PJ

18

TERÇA

30ª PJ

19

QUARTA

53ª PJ

20

QUINTA - FERIADO

CORPUS CRISTI

21

SEXTA

54ª PJ

24

SEGUNDA

4ª PJ

25

TERÇA

22ª PJ

26

QUARTA

26ª PJ

27

QUINTA

30ª PJ
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 313 Disponibilização: Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018

28

SEXTA

53ª PJ

JULHO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

SEGUNDA

54ª PJ

02

TERÇA

4ª PJ

03

QUARTA

22ª PJ

04

QUINTA

26ª PJ

05

SEXTA

30ª PJ

08

SEGUNDA

53ª PJ

09

TERÇA

54ª PJ

10

QUARTA

4ª PJ

11

QUINTA

22ª PJ

12

SEXTA

26ª PJ

15

SEGUNDA

30ª PJ

16

TERÇA

53ª PJ

17

QUARTA

54ª PJ

18

QUINTA

4ª PJ

19

SEXTA

22ª PJ

22

SEGUNDA

26ª PJ

23

TERÇA

30ª PJ

24

QUARTA

53ª PJ

25

QUINTA

54ª PJ

26

SEXTA

4ª PJ

29

SEGUNDA

22ª PJ

30

TERÇA

26ª PJ

31

QUARTA

30ª PJ

AGOSTO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

QUINTA

53ª PJ

02

SEXTA

54ª PJ

05

SEGUNDA

4ª PJ

06

TERÇA

22ª PJ

07

QUARTA

26ª PJ

08

QUINTA

30ª PJ

09

SEXTA

53ª PJ

12

SEGUNDA

54ª PJ

13

TERÇA

4ª PJ

14

QUARTA

22ª PJ

15

QUINTA

26ª PJ

16

SEXTA - FERIADO

Aniversário de Teresina

19

SEGUNDA

30ª PJ

20

TERÇA

53ª PJ

21

QUARTA

54ª PJ

22

QUINTA

4ª PJ

23

SEXTA

22ª PJ

26

SEGUNDA

26ª PJ
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27

TERÇA

30ª PJ

28

QUARTA

53ª PJ

29

QUINTA

54ª PJ

30

SEXTA

4ª PJ

SETEMBRO
DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

02

SEGUNDA

22ª PJ

03

TERÇA

26ª PJ

04

QUARTA

30ª PJ

05

QUINTA

53ª PJ

06

SEXTA

54ª PJ

09

SEGUNDA

4ª PJ

10

TERÇA

22ª PJ

11

QUARTA

26ª PJ

12

QUINTA

30ª PJ

13

SEXTA

53ª PJ

16

SEGUNDA

54ª PJ

17

TERÇA

4ª PJ

18

QUARTA

22ª PJ

19

QUINTA

26ª PJ

20

SEXTA

30ª PJ

23

SEGUNDA

53ª PJ

24

TERÇA

54ª PJ

25

QUARTA

4ª PJ

26

QUINTA

22ª PJ

27

SEXTA

26ª PJ

30

SEGUNDA

30ª PJ

DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

TERÇA

53ª PJ

02

QUARTA

54ª PJ

03

QUINTA

4ª PJ

04

SEXTA

22ª PJ

07

SEGUNDA

26ª PJ

08

TERÇA

30ª PJ

09

QUARTA

53ª PJ

10

QUINTA

54ª PJ

11

SEXTA

4ª PJ

14

SEGUNDA

22ª PJ

15

TERÇA

26ª PJ

16

QUARTA

30ª PJ

17

QUINTA

53ª PJ

18

SEXTA

54ª PJ

21

SEGUNDA

4ª PJ

22

TERÇA

22ª PJ

23

QUARTA

26ª PJ

OUTUBRO
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24

QUINTA

30ª PJ

25

SEXTA

53ª PJ

28

SEGUNDA

54ª PJ

29

TERÇA

4ª PJ

30

QUARTA

22ª PJ

31

QUINTA

26ª PJ

DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

01

SEXTA

30ª PJ

04

SEGUNDA

53ª PJ

05

TERÇA

54ª PJ

06

QUARTA

4ª PJ

07

QUINTA

22ª PJ

08

SEXTA

26ª PJ

12

SEGUNDA

30ª PJ

12

TERÇA

53ª PJ

13

QUARTA

54ª PJ

14

QUINTA

4ª PJ

15

SEXTA

22ª PJ

18

SEGUNDA

26ª PJ

19

TERÇA

30ª PJ

20

QUARTA

53ª PJ

21

QUINTA

54ª PJ

22

SEXTA

4ª PJ

25

SEGUNDA

22ª PJ

26

TERÇA

26ª PJ

27

QUARTA

30ª PJ

28

QUINTA

53ª PJ

29

SEXTA

54ª PJ

DIA DO MÊS

DIA DA SEMANA

PROMOTORIA

02

SEGUNDA

4ª P

03

TERÇA

22ª PJ

04

QUARTA

26ª PJ

05

QUINTA

30ª PJ

06

SEXTA

53ª PJ

09

SEGUNDA

54ª PJ

10

TERÇA

4ª PJ

11

QUARTA

22 PJ

12

QUINTA

26ª PJ

13

SEXTA

30ª PJ

16

SEGUNDA

53ª PJ

17

TERÇA

54ª PJ

18

QUARTA

4ª PJ

19

QUINTA

22ª PJ

20

SEXTA

26ª PJ

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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RECESSO

RECESSO

4.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI4769
NF 000055-066/2018
Ao Sr. Fernando Sérgio Soares Lima
Proprietário da empresa F. S. SOARES LIMA (VIAÇÃO SÃO FRANCISCO)
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 01-12/2018
Recomendação ao representante da Viação São Francisco para que o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
do Estado do Piauí seja prestado adequadamente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, caput¸ da Carta Magna c/c art. 1º, caput, e art. 94, caput, da Lei n.º 8.625/93 e art. 1º, caput, da Lei Complementar
Estadual n.º 13/91);
CONSIDERANDO que a empresa Viação São Francisco, por meio da Ordem de Serviço n° 00136/2018, contrato n° 03/2010/SETRANS, possui
Permissão para explorar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Piauí, rota Parnaíba-PI a Tatus, que corresponde à
linha n° 02.01.184, e , por meio da Ordem de Serviço n° 00134/2018, contrato T ADIT PJU 11/94/17, possui Permissão para explorar o transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Piauí, rota Parnaíba-PI a Luís Correia-PI, que corresponde à linha n° 02.01.330;
CONSIDERANDO decisão liminar exarada dia 10 de dezembro de 2018, nos autos do Processo n° 0803669-30.2018.8.18.0031, 2ª vara cível da
Comarca de Parnaíba-PI, ordenando que apenas a Viação São Francisco realize o serviço de transporte rodoviário de passageiros nos trechos
acima identificados;
CONSIDERANDO que é direito do usuário ter bom atendimento e ser transportado com segurança nos veículos colocados à sua disposição para
transporte de passageiros.
RESOLVE:
RECOMENDAR ao senhor Fernando Sérgio Soares Lima, proprietário da empresa F. S. Soares Lima (VIAÇÃO SÃO FRANCISCO) que adote
as providências necessárias para que:
01. Os veículos utilizados no transporte de passageiros tenham, no máximo, 07 (sete) anos de fabricação, como determinado no artigo 126, II, do
decreto estadual n° 14.538 de 20/07/2011;
02. Que todos motoristas que conduzem os veículos possuam Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade e de acordo com a
categoria exigida pela legislação;
03. Que os veículos estejam com tacógrafos aferidos e regulares;
04. Que os veículos estejam em perfeitas condições de segurança, devendo ser observada a legislação de trânsito aplicada, bem como os limites
de velocidade previstos;
05. Seja garantido ao idoso carente com idade a partir de 60 (sessenta) anos: a reserva pelo menos de 02 (duas) vagas gratuitas, por viagem, em
cada veículo do sistema; desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas
gratuitas, em cumprimento a lei estadual n° 7.056 de 09/11/2017;
06. Seja garantida a gratuidade às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo intermunicipal no
Estado do Piauí, bem como aos seus acompanhantes, nos termos da lei estadual nº 5.583, de 11 de julho de 2006, e do seu decreto n° 12.569,
de 16 abril de 2007.
07. Sejam, rigorosamente, observados os horários previstos em cada ordem de serviço.
08. Sejam cumpridas as tarifas previstas pelo Estado.
09. Seja observada a exigência prevista no artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN Nº 691 DE 27/09/2017, que
trata da realização de exames toxicológicos para os condutores das categorias C, D e E;
10. Seja observada a regra prevista no artigo 147, § 5º, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que o condutor que exerce atividade
remunerada ao veículo tenha essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional
de Trânsito - Contran.
Em caso do não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias, a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento de Ação Civil Pública cabível
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Parnaíba-PI, 18 de dezembro de 2018
__________________________________________
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS/PI4772
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 014/2018
Objeto: Converter em Inquérito Civil Público nº 012/2018 a Notícia de Fato Nº 328-232/2018, para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus-PI,no uso das atribuições
previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 328-232/2018, oriunda da Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI, onde trata de denúncia feita pelo Sr.
Marcos Vinícios Aguiar, acerca de invasão de terras e falsificações de documentos pelo Cartório de Parnaguá-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das investigações;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 328-323/2018, originária da Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI,em Inquérito Civil Público nº
012/2018,visando dar continuidade à apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
DESIGNAR o Sr. RAILSON TRINDADE FONSECA, Assessor de Promotoria, lotado na Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI,
matrícula nº 15320, atendendo ao disposto no art. 6º, § 1º da Resolução CNMP nº 23/2007, para secretariar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ora
instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
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conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial do Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 2º § 4º, VI, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. Remeta-se cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate a 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;
4. Afixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Após, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Arquive-secópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Registre-se, autue-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 17 de dezembro de 2018.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Cristino Castro
respondendo cumulativamente pela PJ Regional de Bom Jesus/PI.

4.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS/PI4774
Autos: Procedimento Preparatório Nº 070/2018 (SIMP: 000783-105/2018)
Assunto: visa apurar a pertubação do sossego com paredões de som e outras práticas abusivas que acontece nas madrugadas.
Vistos etc.,
Ante a materialização do ilícito perpetrado acerca da prática abusiva de perturbação do sossego, que ocorre periodicamente nas madrugadas
desta municipalidade, havendo necessidade de prorrogação das investigações para a coleta de informações, documentos, perícias, dentre outras
provas, bem como ante o vencimento do prazo de 90 (noventa dias) para conclusão do procedimento preparatório, DETERMINO A
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, nos moldes do art. 2º, § 7º da Resolução n.º 23 do CNMP, sem
a necessidade de confecção de nova portaria de instauração, haja vista já ter sido editada quando da instauração do procedimento
preparatório. Anote-se no livro respectivo. Comunique-se ao CSMP-PI. Publique-se.
Por outro lado, ante a apuração constante dos autos, mostra-se factível viabilizar a tentativa de resolução da controvérsia, objeto da presente
investigação, razão pela qual DESIGNO audiência pública para ocorrer em no dia 23/01/2019 às 10h, no Auditório da Sede das Promotorias
de Justiça de Oeiras-PI.
Determino, desde já, a NOTIFICAÇÃO do Comandante da Polícia Militar, o Delegado da Polícia Civil de Oeiras, do Município de Oeiras, na
pessoa do Prefeito Municipal, bem como do gestor da pasta de meio ambiente no Município de Oeiras-PI, para fins de comparecimento ao
referido ato.
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 07 de Dezembro de 2018.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

4.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GILBUÉS/PI4775
PORTARIA Nº 072/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de GILBUÉS, no uso das
atribuições com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infanto-juvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
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CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5°, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de GILBUÉS adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às
disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (Lei nº
12.594/2012);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para Fiscalizar e Acompanhar a Elaboração e Implementação do Plano de
atendimento socioeducativo do Município de Gilbués;
II- NOMEAR a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça desta Promotoria, para
funcionar como Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
III- DETERMINAR:
1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de GILBUÉS e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de GILBUÉS.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e Prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de GILBUÉS e ao CMDCA local para que observem a necessidade de prévia
elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de ato infracional e suas
famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como vem ocorrendo a
execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e
112, da Lei nº 8.069/90), questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem
propostas específicas de atendimento, assim como metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas,
nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24
meses, elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e
eventuais programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um
destes equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de
exclusão do processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de
descumprimento nos últimos 24 meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de
suspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de
conhecimento ("Ação socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade
assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a
VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
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c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de
execução em qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo
para elaboração do Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos
quais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal; c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidas integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção
precoce e da brevidade previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento
efetivo e quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva
execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram
maior índice de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento
(governamentais ou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos
destinados aos que obtiveram maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei
nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectiva unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos
demais educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao
adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema
e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela
Municipalidade e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados
acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas
relacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho),
que irão elaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a
Municipalidade deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da
publicidade - previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior
acesso do público do Município possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia
publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática
da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no
máximo 60dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da
Comissão responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as
conclusões pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório
conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de
colher subsídios às ações governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
sem prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo
Municipal, deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se
necessário, convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente
fundamentada e motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela
elaboração da minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia
da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido
na decisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
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a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas
propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação., se necessário com o remanejamento de
recursos de outras áreas, observado, em qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial,
ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA,
informando a instauração deste Inquérito Civil no sistema SIMP. Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDCA deverá
constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a
elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e
da Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto do Município de GILBUÉS; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a instauração deste
Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem
conclusos.
Gilbués - PI, 18 de dezembro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 073/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de GILBUÉS, no uso das
atribuições com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infantojuvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5°, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
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ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de MONTE ALEGRE DO PIAUÍ adequar seus órgãos, programas, estruturas e
orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do
SINASE (Lei nº 12.594/2012);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para Fiscalizar e Acompanhar a Elaboração e Implementação do Plano de
atendimento socioeducativo do Município de MONTE ALEGRE DO PIAUÍ;
II- NOMEAR a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça desta Promotoria, para
funcionar como Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
III- DETERMINAR:
1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de MONTE ALEGRE DO PIAUÍ e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de MONTE ALEGRE
DO PIAUÍ.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e Prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de MONTE ALEGRE DO PIAUÍ e ao CMDCA local para que observem a
necessidade de prévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de
ato infracional e suas famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como
vem ocorrendo a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e
112, da Lei nº 8.069/90), questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem
propostas específicas de atendimento, assim como metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas,
nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24
meses, elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e
eventuais programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um
destes equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de
exclusão do processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de
descumprimento nos últimos 24 meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de
suspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de
conhecimento ("Ação socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade
assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a
VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de
execução em qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo
para elaboração do Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos
quais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal; c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidas integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção
precoce e da brevidade previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento
efetivo e quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva
execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram
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maior índice de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento
(governamentais ou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos
destinados aos que obtiveram maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei
nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectiva unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos
demais educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao
adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema
e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela
Municipalidade e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados
acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas
relacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho),
que irão elaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a
Municipalidade deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da
publicidade - previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior
acesso do público do Município possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia
publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática
da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no
máximo 60dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da
Comissão responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as
conclusões pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório
conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de
colher subsídios às ações governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
sem prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo
Municipal, deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se
necessário, convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente
fundamentada e motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela
elaboração da minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia
da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido
na decisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas
propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação., se necessário com o remanejamento de
recursos de outras áreas, observado, em qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial,
ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA,
informando a instauração deste Inquérito Civil no sistema SIMP. Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDCA deverá
constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a
elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da
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Promotoria de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e
da Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto do Município de MONTE ALEGRE DO PIAUÍ; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a
instauração deste Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem
conclusos.
Gilbués - PI, 18 de dezembro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 074/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de GILBUÉS, no uso das
atribuições com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infantojuvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5°, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
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CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de SANTA FILOMENA adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às
disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (Lei nº
12.594/2012);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para Fiscalizar e Acompanhar a Elaboração e Implementação do Plano de
atendimento socioeducativo do Município de SANTA FILOMENA;
II- NOMEAR a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça desta Promotoria, para
funcionar como Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
III- DETERMINAR:
1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de SANTA FILOMENA e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de SANTA FILOMENA.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e Prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de SANTA FILOMENA e ao CMDCA local para que observem a necessidade de
prévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de ato infracional e
suas famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como vem ocorrendo
a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e
112, da Lei nº 8.069/90), questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem
propostas específicas de atendimento, assim como metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas,
nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24
meses, elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e
eventuais programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um
destes equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de
exclusão do processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de
descumprimento nos últimos 24 meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de
suspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de
conhecimento ("Ação socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade
assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a
VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de
execução em qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo
para elaboração do Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos
quais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal; c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidas integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção
precoce e da brevidade previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento
efetivo e quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva
execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram
maior índice de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento
(governamentais ou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos
destinados aos que obtiveram maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei
nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectiva unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos
demais educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao
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adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema
e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela
Municipalidade e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados
acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas
relacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho),
que irão elaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a
Municipalidade deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da
publicidade - previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior
acesso do público do Município possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia
publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática
da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no
máximo 60dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da
Comissão responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as
conclusões pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório
conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de
colher subsídios às ações governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
sem prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo
Municipal, deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se
necessário, convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente
fundamentada e motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela
elaboração da minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia
da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido
na decisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas
propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação., se necessário com o remanejamento de
recursos de outras áreas, observado, em qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial,
ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA,
informando a instauração deste Inquérito Civil no sistema SIMP. Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDCA deverá
constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a
elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e
da Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto do Município de SANTA FILOMENA; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a instauração
deste Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem
conclusos.
Gilbués - PI, 18 de dezembro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 075/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de GILBUÉS, no uso das
atribuições com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
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atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infantojuvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5°, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de BARREIRAS DO PIAUÍ adequar seus órgãos, programas, estruturas e
orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do
SINASE (Lei nº 12.594/2012);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para Fiscalizar e Acompanhar a Elaboração e Implementação do Plano de
atendimento socioeducativo do Município de BARREIRAS DO PIAUÍ;
II- NOMEAR a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça desta Promotoria, para
funcionar como Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
III- DETERMINAR:
1) Destinatários:
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a) MUNICIPALIDADE de BARREIRAS DO PIAUÍ e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de BARREIRAS DO PIAUÍ.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e Prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de BARREIRAS DO PIAUÍ e ao CMDCA local para que observem a necessidade de
prévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de ato infracional e
suas famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como vem ocorrendo
a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e
112, da Lei nº 8.069/90), questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem
propostas específicas de atendimento, assim como metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas,
nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24
meses, elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e
eventuais programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um
destes equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de
exclusão do processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de
descumprimento nos últimos 24 meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de
suspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de
conhecimento ("Ação socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade
assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a
VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de
execução em qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo
para elaboração do Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos
quais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal; c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidas integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção
precoce e da brevidade previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento
efetivo e quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva
execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram
maior índice de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento
(governamentais ou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos
destinados aos que obtiveram maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei
nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectiva unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos
demais educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao
adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema
e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela
Municipalidade e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados
acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas
relacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho),
que irão elaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
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b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a
Municipalidade deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da
publicidade - previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior
acesso do público do Município possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia
publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática
da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no
máximo 60dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da
Comissão responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as
conclusões pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório
conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de
colher subsídios às ações governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
sem prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo
Municipal, deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se
necessário, convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente
fundamentada e motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela
elaboração da minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia
da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido
na decisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas
propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação., se necessário com o remanejamento de
recursos de outras áreas, observado, em qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial,
ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA,
informando a instauração deste Inquérito Civil no sistema SIMP. Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDCA deverá
constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a
elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e
da Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto do Município de BARREIRAS DO PIAUÍ; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a instauração
deste Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem
conclusos.
Gilbués - PI, 18 de dezembro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 076/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de GILBUÉS, no uso das
atribuições com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5o, inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização
do atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo
88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
Página 52

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 313 Disponibilização: Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 Publicação: Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018

único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infantojuvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5°, III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA adequar seus órgãos, programas, estruturas e
orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do
SINASE (Lei nº 12.594/2012);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para Fiscalizar e Acompanhar a Elaboração e Implementação do Plano de
atendimento socioeducativo do Município de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA;
II- NOMEAR a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça desta Promotoria, para
funcionar como Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
III- DETERMINAR:
1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de SÃO
GONÇALO DO GURGUÉIA.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e Prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA e ao CMDCA local para que observem a
necessidade de prévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de
ato infracional e suas famílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como
vem ocorrendo a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e
112, da Lei nº 8.069/90), questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem
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propostas específicas de atendimento, assim como metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas,
nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24
meses, elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e
eventuais programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um
destes equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de
exclusão do processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de
descumprimento nos últimos 24 meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de
suspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de
conhecimento ("Ação socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade
assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a
VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de
execução em qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo
para elaboração do Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;
c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos
quais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal; c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidas integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção
precoce e da brevidade previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento
efetivo e quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva
execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram
maior índice de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento
(governamentais ou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos
destinados aos que obtiveram maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei
nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos político-pedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectiva unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos
demais educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao
adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos;
d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema
e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela
Municipalidade e pelo CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados
acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas
relacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho),
que irão elaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a
Municipalidade deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da
publicidade - previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior
acesso do público do Município possível, em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia
publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática
da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no
máximo 60dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da
Comissão responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as
conclusões pela respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de
reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
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Município ao CMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório
conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de
colher subsídios às ações governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
sem prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público recomenda:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo
Municipal, deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se
necessário, convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente
fundamentada e motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela
elaboração da minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia
da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido
na decisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas
propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação., se necessário com o remanejamento de
recursos de outras áreas, observado, em qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial,
ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA,
informando a instauração deste Inquérito Civil no sistema SIMP. Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDCA deverá
constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública
pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a
elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e
da Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto do Município de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a
instauração deste Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem
conclusos.
Gilbués - PI, 18 de dezembro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça

5. OUVIDORIA
[]

5.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI4758
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 10/2018/PJR-MPPI
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Piauí
REQUERIDO: Prefeitura Municipal de Regeneração-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 10/2018/PJR-MPPI instaurado com o objetivo de adotar as medidas legais para fiscalizar e prevenir
eventuais problemas que possam ocorrer durante os Festejos de Regeneração no período de 1º a 10 de Janeiro de 2019.
Designação de audiência para 12 de dezembro de 2018 com o fim de ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Em audiência, foi esclarecido pela Promotora de Justiça acerca da necessidade de se adotar providências no sentido de fiscalizar e prevenir
problemas na realização dos Festejos de São Gonçalo, o que contou com a anuência de todos os presentes, sendo firmado Termo de
Ajustamento de Conduta-TAC, com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7347/85 e art. 784, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
DIANTE DO EXPOSTO, considerando que esta Promotoria de Justiça adotou as medidas necessárias, firmando-seTermo de Ajustamento de
Conduta - TAC no sentido de fiscalizar e prevenir problemas na realização dos Festejos de São Gonçalo, este Agente Ministerial promove o
ENCERRAMENTO e ARQUIVAMENTO deste expediente com remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação,
determinando, desde logo, a abertura de Procedimento Administrativo para acompanhar o cumprimento de sobredito TAC, a teor do art. 8º,
inc. I, Res. CNMP n°174, de 04/07/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Regeneração-PI, 13 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 24/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n°09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso de suas atribuições, com
fundamento nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e 8º, §1, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 63 do CNMP, de 01/12/2010, que criou as Tabelas Unificadas para os Ministérios Públicos,
objetivando a uniformização dos procedimentos judiciais e extrajudiciais e estabelecendo prazo para que todos adequassem seus sistemas
internos, bem como concluíssem a implantação das Tabelas Unificadas nas respectivas unidades;
CONSIDERANDO que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os procedimentos de atuação extrajudicial do Ministério
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Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o procedimento administrativo;
CONSIDERANDO que a Resolução n°174 do CNMP, de 04/07/2017 define o procedimento administrativo como sendo "o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que, em 14 (quatorze) de Novembro de 2018 (dois mil e dezoito), o Ministério Público firmou Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO/PI, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na
Avenida Alberto Leal Nunes, nº 326, Centro, Regeneração - PI, CEP: 64490-000, na qual a compromissária se comprometeu de realizar concurso
público para a regularização do quadro permanente dos servidores públicos municipais na área da educação;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 09/2018, para fiscalização do cumprimento do Termo Ajustamento de Conduta firmado, já
referido, procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o procedimento administrativo, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal de Regeneração/PI, Hermes Teixeira Nunes Júnior, e à Secretária Municipal de Educação,
Maria Pereira da Silva, a fim de cientificá-los acerca da instauração do presente Procedimento Administrativo, cujo objetivo é a fiscalização do
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado;
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;
Remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção - 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;
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;
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração, 13 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotoria de justiça
PORTARIA Nº 25/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n°10/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso de suas atribuições, com
fundamento nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e 8º, §1, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 63 do CNMP, de 01/12/2010, que criou as Tabelas Unificadas para os Ministérios Públicos,
objetivando a uniformização dos procedimentos judiciais e extrajudiciais e estabelecendo prazo para que todos adequassem seus sistemas
internos, bem como concluíssem a implantação das Tabelas Unificadas nas respectivas unidades;
CONSIDERANDO que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os procedimentos de atuação extrajudicial do Ministério
Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o procedimento administrativo;
CONSIDERANDO que a Resolução n°174 do CNMP, de 04/07/2017 define o procedimento administrativo como sendo "o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que, em 12 (doze) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), o Ministério Público firmou Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO/PI, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na
Avenida Alberto Leal Nunes, nº 326, Centro, Regeneração - PI, CEP: 64490-000, cujo objeto é a prevenção de problemas na realização dos
Festejos de Regeneração/PI que irão ocorrer no período de 1º a 10 de Janeiro de 2019;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 10/2018, para fiscalização do cumprimento do Termo Ajustamento de Conduta firmado, já
referido, procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o procedimento administrativo, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste;
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;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal de Regeneração/PI, Hermes Teixeira Nunes Júnior, a fim de cientificá-lo acerca da instauração
do presente Procedimento Administrativo, cujo objetivo é a fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado;
Remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção - 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;
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;
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração, 17 de Dezembro de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotoria de justiça

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. Contrato 55/20184751
a)Espécie: Contrato nº. 55/2018, firmado em 14 de dezembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ
05.805.924/0001-89 e a Empresa Mutual Serviços LTDA, CNPJ 10.659.927/0001-91, representada pela Sra. Hercília de Jesus Martins Rodrigues,
CPF nº 153.141.703.53;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0378.0001058/2018-09;
c) Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de inspeção, conservação e manutenção de edificações com aplicação de
material, SOB DEMANDA, conforme as especificações contidas no anexo I do edital (termo de referência) e anexo I do presente instrumento..
d) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
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e)Vigência: O contratoterá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;
f)Valor Total: O valor total do contrato é R$ 9.497,08 (nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos);
g) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 4.4.90.51; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 1832/2018;
h)Signatários: Pelo contratado, aSra. Hercília de Jesus Martins Rodrigues, CPF nº 153.141.703.53 e contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 18 de Dezembro de 2018.

6.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/20184752
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
______________________________________________________________________
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2018
A Pregoeira do MP-PI, Elis Marina Luz Carvalho, devidamente designada por meio da Portaria nº 808/2018, pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na
Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão sido realizada no dia 23/11/2018.
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de papel A4 com marca d'água, conforme especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I) e quadro abaixo, que é parte integrante do Edital.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 400.000,00

R$ 204.480,00

R$ 195.520,00

LOTE ÚNICO
Empresa Vencedora: IMPRIMA INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
CNPJ Nº 23.124.971/0001-49
RUA JOAQUIM MANUEL MACEDO, 256, B. VILA ROSA. CEP: 93315-160
NOVO HAMBURGO-RS
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANDIR CASTANHO DOS SANTOS
CPF Nº 330.829.010-34
FONE: (51) 99784-7774
E-MAIL: JCASTANHO@GMAIL.COM
Item

Discriminação

Medida

Qtde

V a l o r
Unitário
em R$

V a l o r
Total em
R$

01

Papel tamanho A4, com marca d'água, 75 gramas. Caixa com 10 (dez) resmas,
com 500(quinhentas) folhas cada resma. A marca d'água é do brasão do
Ministério Público do Estado do Piauí deve ser centralizada na folha e possuir
dimensões 10 x 4 cm. O papel obrigatoriamente deve ser de uma qualidade que
suporte a impressão em frete e verso realizada de forma automática pelas
impressoras a lazer deste Órgão.
Marca/modelo: AUTOFORM

Caixa

1000

204,48

204.480,
00

R
$
204.480,
00

Valor total
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Elis Marina Luz Carvalho
Pregoeira do MP/PI

6.3. HOMOLOGAÇÃO4753
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 43/2018, cujo objeto é o Registro de
Preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de papel A4 com marca d'água, conforme especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I), que é parte integrante do Edital, e de acordo com o lote abaixo discriminado, e, atendendo a sua tramitação e Legislação
pertinente, HOMOLOGO a presente Licitação, LOTE ÚNICO, que teve como vencedora a empresa relacionada abaixo.
QUADROS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 400.000,00

R$ 204.480,00

R$ 195.520,00

LOTE ÚNICO
Empresa Vencedora: IMPRIMA INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
CNPJ Nº 23.124.971/0001-49
RUA JOAQUIM MANUEL MACEDO, 256, B. VILA ROSA. CEP: 93315-160
NOVO HAMBURGO-RS
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANDIR CASTANHO DOS SANTOS
CPF Nº 330.829.010-34
FONE: (51) 99784-7774
E-MAIL: JCASTANHO@GMAIL.COM
Item

Discriminação

Medida

Qtde

V a l o r

V a l o r
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01

Papel tamanho A4, com marca d'água, 75 gramas. Caixa com 10 (dez) resmas,
com 500(quinhentas) folhas cada resma. A marca d'água é do brasão do
Ministério Público do Estado do Piauí deve ser centralizada na folha e possuir
dimensões 10 x 4 cm. O papel obrigatoriamente deve ser de uma qualidade que
suporte a impressão em frete e verso realizada de forma automática pelas
impressoras a lazer deste Órgão.
Marca/modelo: AUTOFORM

Caixa

1000

Unitário
em R$

Total em
R$

204,48

204.480,
00

R
$
204.480,
00

Valor total
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

6.4. Contrato 56/20184754
a)Espécie: Contrato nº. 56/2018, firmado em 14 de dezembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ
05.805.924/0001-89 e a Empresa Lanlink Serviços de Informática S.A., CNPJ 19.877.300/0001-81, representada pelo Sr. Alexandre Mota
Albuquerque, CPF 261.138.723-00;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0378.0001028/2018-43;
c) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte à infraestrutura de TI, com atendimento de 1º e 2º níveis
de Service Desk (Central de Serviços), tendo por base as boas práticas preconizadas pela ITIL, conforme especificações contidas no termo de
referência.
d) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
e)Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;
f)Valor Total: O valor total do contrato é R$ 636.041,52 (seiscentos e trinta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos);
g) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 1835/2018;
h)Signatários: Pelo contratado, o Sr. Alexandre Mota Albuquerque, CPF nº 261.138.723-00, pela contratante, o Dr. Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 18 de Dezembro de 2018.

6.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL4764
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000511/2018-34
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ Nº
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2018
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 papel A4 com marca d'água, nas quantidades e com
as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 23/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 12/12/2018.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 18/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 03/12/2018.
PREGOEIRA: Elis Marina Luz Carvalho
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ANEXO I
LOTE ÚNICO
Empresa Vencedora: IMPRIMA INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
CNPJ Nº 23.124.971/0001-49
RUA JOAQUIM MANUEL MACEDO, 256, B. VILA ROSA. CEP: 93315-160
NOVO HAMBURGO-RS
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVADIR CASTANHO DOS SANTOS
CPF Nº 330.829.010-34
FONE: (51) 99784-7774
E-MAIL: JCASTANHO@GMAIL.COM
Item

Discriminação

Medida

Qtde

V a l o r
Unitário
em R$

01

Papel tamanho A4, com marca d'água, 75 gramas. Caixa com 10 (dez) resmas, com

Caixa

1000

204,48
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500(quinhentas) folhas cada resma. A marca d'água é do brasão do Ministério
Público do Estado do Piauí deve ser centralizada na folha e possuir dimensões 10 x
4 cm. O papel obrigatoriamente deve ser de uma qualidade que suporte a
impressão em frete e verso realizada de forma automática pelas impressoras a lazer
deste Órgão.
Marca/modelo: AUTOFORM
DATA DA PROPOSTA: 03/12/2018
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

6.6. ATA DA SESSÃO4770
Procedimento de Gestão Administrativa nº: 19.21.0378.0000839/2018-05
Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma da Promotoria de Justiça de Avelino Lopes - PI.
Modalidade: Tomada de Preços nº 10/2018
ATA DA SESSÃO
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2018, às 11:00, no auditório do edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a Comissão
Permanente de Licitação procedeu a abertura do certame. A seguinte empresa realizou cadastramento prévio:
EMPRESA

DATA DO CADASTRAMENTO

VALOR DA PROPOSTA

LS CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

14.12.2018

R$ 71.893,28

Ato contínuo, a CPL realizou a abertura da proposta comerciaL da empresa participante e procedeu à análise do preço e das características junto
ao ato convocatório. Ao final, a empresa LS Construção Eireli EPP, CNPJ nº 26.697.646/0001-63 foi a licitante que apresentou a menor
proposta no valor final de R$ 71.893,28 (setenta e um mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito), sendo declarada a
vencedora da TP Nº 10/2018. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, cujo termo depois de lido e assinado e
achado conforme foi devidamente assinado pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Afranio Oliveira da Silva
Presidente da CPL
Elis Marina Luz Carvalho
Membro da CPL
Cleyton Soares da Costa e Silva
Membro da CPL

6.7. ATA DA SESSÃO4771
Procedimento de Gestão Administrativa nº: 19.21.0378.0000842/2018-21
Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma da Promotoria de Justiça de Guadalupe - PI.
Modalidade: Tomada de Preços nº 09/2018
ATA DA SESSÃO
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018, às 09:00, no auditório do edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a Comissão Permanente
de Licitação procedeu a abertura do certame. As seguintes empresas realizaram cadastramento prédio:
EMPRESA

DATA DO CADASTRAMENTO

VALOR DA PROPOSTA

V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO ME

03.09.2018

R$ 82.288,29

LS CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

14.12.2018

R$ 85.733,23

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

14.12.2018

R$ 105.153,50

CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP

06.12.2018

R$ 74.768,01

MARATHOAN CONSTRUTORA LTDA

14.12.2018

R$ 79.244,87

Ato contínuo, a CPL realizou a abertura das propostas comerciais das empresas participantes e procedeu à análise do preço e das características
junto ao ato convocatório. Ao final, a empresa CP Construções Ltda EPP, CNPJ nº 12.070.635/0001-44 foi a licitante que apresentou a
menor proposta no valor final de R$ 74.768,01 (setenta e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e um centavos). Não se verificou
a ocorrência de empate ficto entre as propostas. Desde já, intima-se os interessados para interporem, caso queiram, recurso administrativo no
prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 109, I, letra"a" da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão,
cujo termo depois de lido e assinado e achado conforme foi devidamente assinado pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Afranio Oliveira da Silva
Presidente da CPL
Elis Marina Luz Carvalho
Membro da CPL
Cleyton Soares da Costa e Silva
Membro da CPL
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