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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ5944
PAUTA DA 1306ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA DE ABRIL DE 2019, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1305ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2019, E DA ATA DA 3ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, ENCAMINHADAS CÓPIAS DOS EXTRATOS AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Feitos pautados com vista, na forma do art. 43, §1º, do Regimento Interno.
2.1.1 Procedimento Preparatório nº 23/2017 (SIMP nº 002027-019/2016). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
supostas irregularidades quanto ao pagamento de despesa com pessoal da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. Voto-vista da Conselheira Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.1.2 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000299/2018-35 (GEDOC nº 000056-226/2018). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: licença para tratamento de saúde. Interessada: Áurea Emília Bezerra Madruga. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos
Galvão. Voto-vista do Presidente, Dr. Cleandro Alves de Moura.
2.2 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.1 Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP nº 000563-156/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: suposto crime ambiental - mal
funcionamento de metalúrgica em Altos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 036/2016 (SIMP nº 000282-189/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: apuração de frequentes
irregularidades nas administrações municipais, através de práticas atentatórias aos princípios regentes da administração pública enumerados no
caput do art. 37 e o acompanhamento do processo de transição municipal e cumprimento da Lei Estadual nº 6.253 de 22 de agosto de 2012 no
município de Betânia do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Maurício Araújo Gusmão. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil nº 108/2017 (SIMP nº 000274-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível processo
fraudulento praticado pelo Secretário Municipal das Cidades da Prefeitura de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP nº 000374-262/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Francisco Santos. Assunto: prestação de contas
da Câmara Municipal de Monsenhor Hipólito/PI - Exercício 2011. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.5 Inquérito Civil nº 37/2017 (SIMP nº 000089-025/2015). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no contrato firmado entre a PRODATER e a Empresa Gestão de Inteligência Informática LTDA. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.6 Inquérito Civil nº 03/2016 (SIMP nº 001411-100/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Arraial. Assunto: apurar o desvio de finalidade no
uso do ônibus de transporte escolar proveniente do MEC, município de Arraial-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de
Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.7 Procedimento Preparatório nº 06/2016 (SIMP nº 000322-262/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: direito individual
indisponível de pessoa que necessita de tratamento médico ortopedista pelos Sistema Único de Saúde (SUS). Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Antônio César Gonçalves Barbosa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil nº 22/2017 (SIMP nº 000029-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar a responsabilidade
pelos crimes de omissão de socorro, homicídio culposo e prevaricação no caso da morte de nascituro. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.1 Inquérito Civil nº 17/2017 (SIMP nº 000140-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades na Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vereadores de Picos-PI no exercício de 2011. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.2 Inquérito Civil nº 036/2010 (SIMP nº 000076-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: possível ato de improbidade
administrativa - "mensalinho na Câmara Municipal de Cocal". Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.3 Procedimento Preparatório nº 15/2015 (SIMP nº 000500-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: recebimento
de salário sem prestação de serviço. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo de Almeida Prado Júnior. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.4 Inquérito Civil nº 113/2018 (SIMP nº 001033-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: suposta
contratação irregular de servidores temporários no Município de São joão do Piauí, no ano de 2009. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.5 Procedimento Investigatório Criminal nº 17/2018 (SIMP nº 000019-046/2018). Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137 - arts. 1º a 3º). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.6 Inquérito Civil nº 130/2018 (SIMP nº 000040-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar suposta acumulação
ilegal de cargos públicos no Município de Wall Ferraz-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.7 Inquérito Civil nº 026/2018 (SIMP nº 000052-030/2018). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades no processo eleitoral para composição do Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI e sua mesa diretora. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.8 Inquérito Civil nº 43/2018 (SIMP nº 000102-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar sinalização das vias
do Povoado Tabuleiro, município de Santa Cruz do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.9 Inquérito Civil SIMP nº 000075-164/2017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: irregularidades na contratação de
professores pelo município de Batalha. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Antônio de Charles Ribeiro de Almeida. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.10 Procedimento Preparatório nº 18/2017 (SIMP nº 000437-174/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: apurar o
cumprimento do art. 24 da Lei nº 9.394/96 no âmbito das escolas municipais de Piracuruca. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Ricardo de Almeida Prado Filho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.11 Inquérito Civil nº 65/2017 (SIMP nº 000121-003/2017). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidades em
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instituição escolar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.12 Inquérito Civil nº 06/2014 (SIMP nº 000187-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades, eventualmente cometidas por autoridades e servidores estaduais e municipais na publicidade oficial, em prejuízo da moralidade e
impessoalidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.13 Inquérito Civil nº 91/2018 (SIMP nº 000008-096/2014). Origem: Promotoria Regional Ambiental de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
suposta prática de ato de improbidade administrativa por parte do prefeito municipal de São Raimundo Nonato/PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.14 Procedimento Preparatório nº 002/2016 (SIMP nº 000163-179/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós. Assunto: possíveis maustratos a cães no abrigo municipal. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ednólia Evangelista de Almeida. Relator: Dr. Alípio de
Santana Ribeiro.
2.3.15 Procedimento Preparatório nº 01/2014 (SIMP nº 001764-100/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí. Assunto: verificar e
acompanhar o planejamento e execução das ações de controle de dengue no município de Nazaré do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.16 Inquérito Civil nº 24/2014 (SIMP nº 000034-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na contratação da empresa IS METROLOGIA e SERVIÇOS TECNOLÓGICOS pelo HEMOPI. Prorrogação de prazo. Promotora
de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.17 Inquérito Civil SIMP nº 000002-141/2015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: improbidade administrativa - adesão ao
PEATE/PI - programa estadual de adesão ao transporte escolar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Renata Márcia Rodrigues
Silva. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.18 Inquérito Civil nº 11/2018 (SIMP nº 000007-221/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: apurar irregularidades
na contratação firmada entre a Câmara Municipal de Monsenhor Gil/PI e a empresa "Barros e Cunha Projetos de Contabilidade e Consultoria
Ltda", para fins de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em contabilidade pública, na modalidade inexigibilidade de licitação,
vez que tal comportamento pode vir a configurar improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia
de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.19 Procedimento Preparatório nº 1.21.005.00009/2017-28 (SIMP nº 001402-100/2018). Origem: Procuradoria da República no Município de
Floriano. Assunto: Procedimento Preparatório instaurado a partir expediente oriundo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que
encaminhou Relatório de Inteligência nº 031/2015, veiculando notícia de uso irregular de transporte escolar adquirido e mantido com recursos
PNATE, em vários municípios do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio
de Santana Ribeiro.
2.3.20 Procedimento de Investigação Criminal nº 015/2018. (SIMP nº 000515-086/2016). Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
apuração de possíveis ilícitos - art. 129, §1º, IV, do Código Penal. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Eugênia Gonçalves
Bastos. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.21 Inquérito Civil SIMP nº 000324-085/2018. Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto: fiscalização administrativa. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.22 Inquérito Civil SIMP nº 000356-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - verificação da
inadequação de material radioativo (amerício-241) em para-raios nos edifícios de Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.23 Inquérito Civil nº 061/2016 (SIMP nº 000089-034/2016). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: negligência familiar e
inclusão escolar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myriam Lago. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.24 Inquérito Civil nº 023/2010 (SIMP nº 000053-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: violação aos princípios
administrativos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.25 Procedimento Preparatório SIMP nº 000003-172/2017. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: "Corso de Teresina".
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.26 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000002-226/2019. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto:
residência fora da comarca. Interessada: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.4 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.1Inquérito Civil nº 059/2018 (SIMP nº 000037-107/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: apurar possíveis aos de
irregularidades no matadouro público do município de São João da Varjota, tais como a falta de fossa séptica para conter o sangue, gorduras e
resíduos sólidos dos animais abatidos, bem como o transporte da carne em meios inadequados. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.2.2Inquérito Civil nº 34/2017 (SIMP nº 000405-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: SINASI - Lagoa do São
Francisco (fiscalizar a implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em Lagoa do São Francisco). Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.3Procedimento Preparatório nº 01/2018 (SIMP nº 002105-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: apurar
as condições de funcionamento da UPP de Agricolândia - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.2.4Inquérito Civil nº 115/2017 (SIMP nº 002777-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível irregularidade de
servidor que não possui qualificação necessária para o cargo comissionado de Supervisor de Enfermagem do Centro Cirúrgico do Hospital
Lucídio Portela. Promoção de arquivamento Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.2.5 Procedimento Preparatório nº 38/2017 (SIMP nº 002708-019/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possível acúmulo ilegal de cargo de Francisca Eldina da Silva, ambos na UESPI e na SEDUC. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.6 Procedimento Preparatório nº 01/2016 (SIMP nº 001421-100/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: apurar
atraso/ausência de prestação de contas mensais, referentes aos meses de janeiro a maio de 2016, pela prefeitura municipal Francisco Ayres.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.7 Inquérito Civil nº 016/2015 (SIMP nº 000648-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: apurar as irregularidades
encontradas e relatadas pelo TCE do Estado do Piauí referente a prestação de contas do município investigado. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Francisco Tulio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.8 Inquérito Civil nº 002/2019 (SIMP nº 000021-030/2018). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar a falta do
equipamento denominado "Pressão Arterial Invasiva" no Hospital de Urgência de Teresina - HUT "Prof. Zenon Rocha". Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.9 Inquérito Civil SIMP nº 000056-230/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Inhuma. Assunto: acompanhar e fiscalizar a elaboração do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Inhuma. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Danilo
Carlos Ramos Henriques. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.10 Procedimento Preparatório nº 02/2014 (SIMP nº 001771-100/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí. Assunto: verificar e
acompanhar o planejamento e a execução das ações de controle de dengue no município de São José do Peixe. Promoção de arquivamento.
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 371 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 Publicação: Quinta-feira, 4 de Abril de 2019

Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.11 Procedimento Preparatório nº 03/2014 (SIMP nº 001770-100/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: verificar
condições de funcionamento do programa "Mais Médico" no município de Nazaré do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.12 Inquérito Civil nº 54/2013 (SIMP nº 000097-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis atos de
improbidade administrativa caracterizados pela ausência de repasse de verbas públicas pela Prefeitura Municipal de Teresina à Escola Aberta.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.13 Inquérito Civil nº 008/2016 (SIMP nº 000219-156/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: possível descumprimento do
art. 42 da LRF. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.4.14 Inquérito Civil nº 006/2017 (SIMP nº 000135-161/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: apuração de a)
supressão irregular da vegetação nativa existente às margens do lago natural situado no Município de Esperantina/PI, na localidade "Lagoa
Seca"; b) construção irregular de cerca em torno do referido lago; c) impendimento indevido de que as pessoas tenham acesso às águas do lago.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.15 Inquérito Civil nº 60/2013 (SIMP nº 000137-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis atos de
improbidade administrativa na contratação direta de empresa para prestar serviço junto ao TJ/PI, considerada como hipótese de inexibilidade de
licitação. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.16 Inquérito Civil nº 27/2010 (SIMP nº 000038-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: investigação sobre contratação
irregular de professores pelo Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora: Dra. Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.17 Procedimento Preparatório SIMP nº 000070-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - estrutura
da Ponte da Amizade que liga Teresina-PI a Timon-MA. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.18 Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2018 (SIMP nº 000485-150/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto:
averiguar a notícia de crime contra a honra praticada contra a juíza da comarca de Demerval Lobão. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.19 Notícia de Fato SIMP nº 000020-139/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: falsidade ideológica (CP - 299).
Promoção de arquivamento com declínio de atribuições ao Ministério Público Federal. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.20 Notícia de Fato SIMP nº 000298-163/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: crime previsto no art. 241-D do Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Recurso contra promoção de arquivamento. Recorrente: Maria Verônica Lustosa Cavalcante.
Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5 Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.1 Procedimento Preparatório SIMP nº 000585-141/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: meio ambiente - poluição
sonora. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.2 Inquérito Civil nº 05/2016 (SIMP nº 000077-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apuração dos danos causados
ao meio ambiente pelas inadequadas instalações e a falta de licenciamento ambiental no Matadouro Público de São João da Canabrava-PI.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.3 Inquérito Civil nº 004/2018 (SIMP nº 000809-156/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apurar suposta irregularidade
na contratação de empresa para locação de sistema de contabilidade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente
Rebouças. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.4 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000009-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: indícios de cometimento de
improbidade administrativa no caso de descumprimento da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2011.0001.0025833. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.5 Procedimento Preparatório nº 015/2017 (SIMP nº 000707-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: transporte
escolar de Lagoa Alegre-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
2.6.6 Inquérito Civil nº 014/2010 (SIMP nº 000079-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: possível ato de improbidade
administrativa - duplicidade de pagamento de vencimentos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.7 Inquérito Civil nº 025/2016 (SIMP nº 000153-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
possível ocorrência de contratação de serviço de publicidade pelo Município de Campo Maior/PI sem qualquer procedimento licitatório.
Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.8 Procedimento Preparatório nº 28/2017 (SIMP nº 000807-206/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: apurar ausência
de instituição terapêutica para internamento e recuperação de dependentes químicos no município de Uruçuí-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.9 Inquérito Civil nº 05/2015 (SIMP nº 000083-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: verificação das providências
adotadas pelo Município de Lagoa do São Francisco para a execução do débito imputado ao ex-prefeito José Pio de Mesquita, nos autos do TCE
nº 016.030/11 (prestação de contas do referido Município, exercício 2010). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho
Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.10 Inquérito Civil SIMP nº 000281-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar possível
nepotismo - contratação de filho do presidente de casa legislativa para exercício de cargo comissionado na mesma. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.11 Procedimento Preparatório SIMP nº 000197-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar possível
contratação irregular de particulares para a prestação de serviços administrativos, no município de Conceição do Canindé. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.12 Procedimento de Investigação Criminal nº 32/2018 (SIMP nº 000764-086/2017). Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
falsidade ideológica e falsificação de documento público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.13 Procedimento de Investigação Criminal nº 02/2018 (SIMP nº 000241-234/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti.
Assunto: crime de falsidade ideológica e corrupção passiva. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.14 Procedimento Preparatório nº 34/2017 (SIMP nº 000042-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
eventuais ilicitudes na exploração dos serviços de transporte coletivo alternativo intermunicipal. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
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2.6.15 Procedimento Preparatório nº 014/2019 (SIMP nº 000012-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante intervivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.16 Procedimento Preparatório nº 26/2018 (SIMP nº 000093-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar
possível irregularidade no exercício da medicina pelo Sr. Lucas Gonçalves da Silva. Promotor de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.17 Inquérito Civil nº 01/2012 (SIMP nº 000054-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar se a empresa
Jerônimo Pereira Ltda, Shalon Tur, declarada inidônea pela ANNT, participou de licitações promovidas pelo Estado do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.18 Procedimento Preparatório nº 27/2017 (SIMP nº 000603-019/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possíveis irregularidades, eventualmente cometidas por autoridades e servidores estaduais e municipais na publicidade oficial, em prejuízo da
moralidade e impessoalidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.19 Inquérito Civil nº 70/2010 (SIMP nº 000059-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no Contrato de Prestação de Serviços celebrados entre Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Piauí (CCOPANEST) e a
Fundação Municipal de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
2.6.20 Inquérito Civil nº 004/2014 (SIMP nº 000111-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: implantação de política
municipal de combate ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes nos municípios de Cocal e Cocal dos Alves. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.21 Inquérito Civil nº 026/2018 (SIMP nº 000285-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
Município de Campo Maior teria contratado serviços de advocacia especializada do escritório Monteiro e Monteiro advogados associados,
mediante inexigibilidade de licitação, serviços destinados a verificação dos valores históricos que deixaram de ser repassados ao Município pela
União, em decorrência da subestimação do VMAA do FUNDEF. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante
Neto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.22 Procedimento de Investigação Criminal (SIMP nº 000349-228/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possível prática de crime de estelionato. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Fátima T. Moreira e Souza. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.23 Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2017 (SIMP nº 001154-086/2015). Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: crime
tentado. Estupro de vulnerável. Maus-tratos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.6.24 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000211/2018-83 (GEDOC nº 000006-226/2019). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.25 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000147/2019-62 (GEDOC nº 000010-226/2019). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.26 Procedimento de Gestão Administrativa nº 32983/2017. Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Roberto
Monteiro de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1. Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.1.1 Memorando nº 82/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 008/2016, com objetivo de
apurar possíveis irregularidades quanto à transformação do Hospital São Carlos Barromeu em Hospital de Cuidados Continuados.
3.1.2 Memorando nº 79/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 03/2016 (SIMP nº 000149030/2015), para apurar falta de cobertura dos PSF e do ESF dos moradores do Residencial Padre Pedro Balzi.
3.1.3 Ofício nº 100/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº 35/2018
(SIMP nº 000080-003/2018), instaurado para acompanhar o cumprimento do TAC nº 31/2018.
3.1.4 Ofício nº 77/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 09/2019 (SIMP
nº 001314-105/2018), para apurar as condições sociofamiliares em que vivem as infantes apontadas como vítimas de estupro de vulnerável.
3.1.5 Ofício nº 109/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo dos seguintes ICPs nº 013/2016 (SIMP
nº 000102-182/2017), sobre improbidade administrativa. Nº 015/2017 (SIMP nº 000052-182/2017), sobre possível não compatibilidade do que
executado com o respectivo projeto técnico, no que se refere à obra de construção de um estádio de futebol e Pedro II. Nº 017/2014 (SIMP nº
000226-182/2017), sobre medidas sócio- educativas.
3.1.6 Ofício nº 48/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 29/2016 (SIMP Nº 000155-182/2017),
atraso no pagamento de servidores no município de Domingos Mourão, como forma de retaliação política em vista do processo eleitoral recémencerrado.
3.1.7 Memorando nº 142/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
69/2018 (SIMP nº 000209-027/2018), a fim de viabilizar a dispensação do fármaco SANDOSTANTIN (OCTREOTÍDEO) LAR 20mg, pelo Hospital
Universitário à paciente oncológica.
3.1.8 Memorando nº 133/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 58/2018 em
Procedimento Preparatório nº 027/2019, que objetiva apurar possíveis irregularidades no vazamento de esgoto na Enfermaria 5, Posto 3, do
Hospital Infantil Lucídio Portela.
3.1.9 Memorando nº 137/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
53/2018 (SIMP nº 000063-027/2018), que solicita apoio a viabilização da desinternação hospitalar do paciente do Hospital Areolino de Abreu.
3.1.10 Memorando nº 132/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório de ICP nº
35/2019 em Inquérito Civil, a fim de apurar possíveis irregularidades na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Getúlio Vargas, tendo como
parâmetros a RDC Nº 07, de 24 de fevereiro de 2010 e a Portaria MS nº 895, de 31 de março de 2017.
3.1.11 Memorando nº 125/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
26/2019, a fim de fomentar a atenção à assistência a saúde dos pacientes renais a pós transplantados.
3.1.12 Memorando nº 122/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 057/2018 em
Procedimento Preparatório nº 022/2019, que objetiva apuara possíveis irregularidades quanto a demora no processamento na Central Estadual
de Regulação de solicitação de transferência, impossibilitando outras soluções alternativas que poderiam ter evitado óbito de paciente.
3.1.13 Memorando nº 57/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 33/2019 (SIMP nº
000034-033/2019), aberta com objetivo de apurar suposta negativa de matrícula de aluno no CMEI Carlos Drummond de Andrade.
3.1.14 Ofício nº 236/2019. Origem: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Assunto: manifestação recebida nesta Ouvidoria, tratando
de elogio ao desempenho profissional do Programa de Defesa do Consumidor- Procon.
3.1.15 Memorando nº 087/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 05/2014 (SIMP nº 000045030/2014), em razão de ajuizamento de Ação Civil Pública. Objetivando apurar irregularidades estrutura física, de pessoal e funcionamento do
Hospital do Satélite.
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3.1.16 Ofício nº 169/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes Procedimentos
Administrativos nº 38/2017 (SIMP nº 000549-096/2016), instaurado com finalidade de fiscalizar as ações da Eletrobrás para instalação de energia
elétrica no bairro Santo Antônio, na cidade de São Raimundo Nonato. Nº 21/2018 (SIMP nº 000042-096/2016) instaurado com finalidade de
fiscalizar supostas irregularidades no abastecimento de água na localidade Serra Vermelha, zona rural do município de São Raimundo Nonato.
Nº 24/2018 (SIMP nº 000274-096/2017), instaurado com finalidade de fiscalizar e apurar o abastecimento de água no município de Dirceu
Arcoverde.
3.1.17 Ofício nº 161/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto:arquivamento dos seguintes Procedimentos
Administrativos nº 34/2017 (SIMP Nº 000207-096/2016), instaurado com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a qualidade da merenda escolar
no município de Dirceu Arcoverde/PI. Nº 44/2018 (SIMP nº 000093-096/2017), com a finalidade de fiscalizar e apurar possíveis irregularidades na
emissão de notas fiscais aos consumidores no município de São Raimundo Nonato/PI.
3.1.18 Ofício nº 174/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de Ação Civil Pública de
Obrigação de Fazer com pedido de liminar nº 0800228-74.2019.8.18.0073, referente ao ICP nº 70/2014, instaurado a fim de averiguar e apurar as
condições estruturais de funcionamento, de trabalho e direitos dos membros do Conselho Tutelar do Município de Fartura do Piauí.
3.1.19 Ofício nº 062/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Notícia de Fato nº 073/2018 (SIMP nº 000173-225/2018), com o fito de possibilitar a lavratura de TCOs pela Polícia Militar do Piauí, passando a
possibilitar a citada lavratura pelos operadores da polícia civil (Agentes e Escrivães de Polícia Civil), em todos os 224 municípios do estado do
Piauí.
3.1.20 Ofício nº 177/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 191/2018 (SIMP nº 000645156/2018), sobre suposta acumulação ilegal de cargo de Assistente Social nos municípios de Pau D'Arco e Altos.
3.1.21 Memorando nº 145/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 70/2018 (SIMP
nº 000210-027/2018), que relata a negativa na realização de cirurgia de vesícula em paciente, em razão de ausência de médico anestesista no
mutirão de cirurgias realizado pelo Hospital da Polícia Militar.
3.1.22 Memorando nº 86/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Preparatório
de ICP nº 05/2019 (SIMP nº 000094-030/2018), com objetivo de apurar possíveis irregularidades na demora para marcação de consulta com
médico Neurologista na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.23 Memorando nº 93/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório de ICP nº
08/2019, com objetivo de apurar a insuficiente oferta de vagas para consulta com médicos na especialidade de Ortopedia pela Rede Pública
Municipal de Saúde.
3.1.24 Ofício nº 18/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001159-086/2018),
instaurada para apurar a necessidade de requerimento de medida protetiva de urgência.
3.1.25 Memorando nº 143/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 42/2018
em ICP nº 003/2019, que objetiva discutir a responsabilidade pela guarda dos prontuários médicos dos pacientes no extinto Hospital Psiquiátrico
Meduna.
3.1.26 Ofício nº 44/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 004/2017 (SIMP nº 000347150/2017), com objetivo de apurar possível existência de irregularidades no quadro de servidores públicos de Lagoa do Piauí.
3.1.27 Ofício nº 41/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 29/2018 (SIMP nº
000580-150/2018), cujo teor relata suposto abuso sexual praticado contra adolescente.
3.1.28 Ofício nº 39/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 35/2018, a qual
tinha por objetivo adotar medidas para regularizar publicações de Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF do Município de Demerval Lobão, haja
vista Ofício nº 33/2018, encaminhado, informando sobre os municípios inadimplentes para com as publicações da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
3.1.29 Ofício nº 130/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº
000088-004/2018), com 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.
3.1.30 Memorando nº 155/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 21/2017 (SIMP nº 000077027/2017), com a finalidade de acompanhar as ações estratégicas de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, para a eliminação da
hanseníase como problemas de saúde pública, no ano de 2017, por conseguinte impactar positivamente nos indicadores nacionais da
Hanseníase do Estado do Piauí
3.1.31 Memorando nº 151/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
28/2019 (SIMP nº 000025-027/2019), que objetiva apurar diversas irregularidades na Maternidade Dona Evangelina Rosa apontadas por
relatórios de vistorias elaboradas pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí.
3.1.32 Memorando nº 84/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº29/2018, com a finalidade de
apurar irregularidades na oferta deficitária de vagas para realização do Exame Eletroneuromiografia- ENMG, na Rede Pública Municipal de
Saúde, em decorrência do ajuizamento de uma Ação Civil Pública, mandado de Segurança Individual e da permanência de procedimento
correlato tramitando nesta Promotoria de Justiça.
3.1.33 Memorando nº 153/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº 03/2019
(SIMP nº 000006-027/2019), em razão da falta de reagentes no HEMOPI decorrente de atrasos na licitação constatada após visita ao referido
centro de hematologia.
3.1.34 Memorando nº 95/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 001/2017, com
objetivo de apurar possível negativa de adesão do município de Teresina à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da pessoa provada de
liberdade, bem com a implantação de duas Residências Terapêuticas.
3.1.35 Ofício nº 79/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO. Assunto: prorrogação de PIC nº
018/2017 (SIMP nº 000041-216/2017), processo sigiloso.
3.1.36 Ofício nº 085/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Notícia de Fato nº 044/2018 (SIMP nº 000082-225/2018), relatando reclamação por pate da declarante, sobre o não atendimento via eletrônico,
na Delegacia Especializada do Meio Ambiente.
3.1.37 Ofício nº 176/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de ACP de Obrigação de Fazer
com pedido de Liminar nº 0800229-60.2019.8.18.0073, referente ao ICP nº 41/2014.
3.1.38 Ofício nº 175/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de ACP de Obrigação de Fazer
com pedido de Liminar nº 0800230-44.2019.8.18.0073, referente ao ICP nº 64/2014.
3.1.39 Ofício nº 177/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de ACP de Obrigação de Fazer
com pedido de Liminar nº 0800227-90.2019.8.18.0073, referente ao ICP nº 46/2014.
3.1.40 Ofício nº 178/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: ajuizamento de ACP de Obrigação de Fazer
com pedido de Liminar nº 0800226-08.2019.8.18.0073, referente ao Procedimento de Notícia de Fato nº 32/2018.
3.1.41 Memorando nº 63/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 38/2019 (SIMP nº
000040-033/2019), tendo por objetivo apurar suposta negativa de matrícula na E.M. Oscar Cavalcante.
3.1.42 Memorando nº 61/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000026033/2019), versando sobre apurar negativa de matrícula de criança com deficiência na U. E. Domício Magalhães.
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3.1.43 Ofício nº 331/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes procedimentos: ICP nº 03/2018
(SIMP nº 000374-262/2018), sobre prestação de contas do município de Monsenhor Hipólito referente ao exercício do ano de 2011. ICP nº
10/2018 (SIMP nº 000096-088/2017) sobre prestação de contas. PP nº 40/2018 (SIMP nº 000156-088/2018) sobre improbidade administrativa.
ICP nº 22/2017 (SIMP nº 000029-088/2018) sobre improbidade administrativa. ICP nº 39/2017 (SIMP nº 000234-088/2015), sobre prestação de
contas.
3.1.44 Ofício nº 138/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2018 (SIMP nº 000106004/2017), instaurado com objetivo de apurar supostas irregularidades na construção do Condomínio Essencial, especialmente, no que diz
respeito à adequação legal dos documentos de regularização da obra, bem como apurar as condições de segurança do condomínio.
3.1.45 Ofício nº 134/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes ICPs Nº 005/2018 (SIMP nº
000104-182/2018), sobre concessão de gratificação a servidores comissionados e efetivos ao arrepio do art. 71 da Lei 1.156/2013,
independentemente de Decreto, com ofensa ao princípio da publicidade. Nº 025/2014 (SIMP nº 000069-182/2019) informando que o CAPS não
vem fornecendo os medicamentos de que seu filho necessita, o que tem feito com que o mesmo tenha tido alucinações e ficando agressivo.
Dentre os remédios que o mesmo necessita, o que está em falta é o OLANZAPINA 10mg, e que não possui condições de arcar com tal despesa.
ICP Nº 026/2014 (SIMP nº 000070-182/2017), sobre pagamento atrasado.
3.1.46 Memorando nº 62/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 36/2019 (SIMP nº
000037-033/2019), com objetivo de apurar denúncia sobre suposta matrícula à adolescente na U.E. Monsenhor Raimundo Nonato Melo.
3.1.47 Ofício nº 125/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento dos
seguintes Procedimentos Administrativos: Nº 010/2016 (SIMP nº 000028-225/2016), instaurado pela Portaria nº 021/2016, tendo por objeto:
Relatório de Visita Técnica realizada no 9º Distrito Policial de Teresina/PI. Nº 021/2016 (SIMP nº 000019-225/2016), instaurado pela Portaria nº
010/2016, tendo por objeto: Relatório de Visita Técnica realizada no 21º Distrito Policial de Teresina/PI. Nº 005/2017 (SIMP nº 000024-225/2017),
sobre estabelecimento policial.
3.1.48 Memorando nº 58/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000015033/2019), versando sobre apurar suposta falta de auxiliar de apoio à inclusão para acompanhar aluno autista no CSCJ.
3.1.49 Memorando nº 60/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000006033/2019), com objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa de matrícula à criança na E.M. Velho Monge.
3.1.50 Memorando nº 55/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000029033/2019), visando inserir o adolescente na Rede Municipal de Educação.
3.1.51 Ofício nº 179/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 013/2019 (SIMP nº 000149-105/2019),
com objetivo de apurar possível morosidade por parte do Hospital Regional Deolindo Couto, na realização de cirurgia plástica em paciente que
sofreu o rompimento do tendão do dedo esquerdo em virtude de acidente, com risco de perda de movimentos da parte lesionada.
3.1.52 Ofício nº 178/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 013/2019 (SIMP nº 000149-105/2019),
com objetivo de apurar possível morosidade por parte do Hospital Regional Deolindo Couto, na realização de cirurgia plástica em paciente que
sofreu o rompimento do tendão do dedo esquerdo em virtude de acidente, com risco de perda de movimentos da parte lesionada.
3.1.53 Ofício nº 209/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes procedimentos: ICP nº 06/2012
(SIMP nº 000229-088/2015), sobre improbidade administrativa. ICP nº 36/2018 (SIMP nº 000091-088/2018), sobre improbidade administrativa.
ICP nº 05/2016 (SIMP nº 000077-258/2017), sobre taxa de fiscalização ambiental. ICP nº 11/2017 (SIMP nº 000011-258/2017), sobre salário
vencido. PP nº 26/2018 (SIMP nº 000093-088/2018), sobre o exercício ilegal da medicina. PP nº 14/2018 (SIMP nº 000053-088/2018), sobre
licenças. PP nº 16/2018 (SIMP nº 000155-258/2017), sobre Décimo Terceiro Salário Proporcional.
3.1.54 Ofício nº 64/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 39/2019 (SIMP nº
000041-033/2019), aberta com objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa de matrícula à criança no CMEI André Diuare Almeida
Carvalho.
3.1.55 Ofício nº 74/2019. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de ICP nº 28/2019, com objetivo de
acompanhar a execução do orçamento referente ao exercício financeiro de 2019 pela Secretaria Estadual de Assistência Social do Piauí- SASC.
3.1.56 Ofício nº 185/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 04/2015 (SIMP nº
000030-097/2015), com objetivo de apurar danos ambientais decorrentes de desmatamento na Fazenda Baixão de São Vitor, Localidade Lagoa
Nova, São Raimundo Nonato (próximo a Várzea Branca), especialmente de espécies conhecidas como Pau D'Arco, Aroeira, Angico e Amburana,
em áreas aproximada de 600 hectares, supostamente praticado em possível contrariedade à Autorização Para Exploração de Plano de Manejo
Florestal Sustentável expedida pela SEMAR.
3.1.57 Ofício nº 081/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 16/2019
(SIMP nº 000181-140/2018), cujo objetivo é apurar os fatos insertos na Notícia de Fato nº 101/2018 (SIMP nº 000100-140/2018) sobre problemas
no serviço fornecido pela Eletrobrás Distribuição Piauí.
3.1.58 Ofício nº 196/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICPs nº 34/2018 (SIMP nº
000397-096/2016), com objetivo de apurar irregularidades em concurso público realizado no Município de Dirceu Arcoverde/PI, pela Fundação
Delta do Parnaíba- FUNDELTA. Nº 231/2018 (SIMP nº 000522-096/2016), para apurar supostas irregularidades no âmbito do Município de Dirceu
Arcoverde/PI, no quadro de condutores de veículos municipais de Dirceu Arcoverde. Nº 140/2018 (SIMP nº 000055-096/2016), objetivando apurar
e investigar eventuais irregularidades na contratação de professores da rede municipal de ensino do Município de Coronel José Dias/PI.
3.1.59 Ofício nº 082/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 17/2019
(SIMP nº 000050-140/2019), cujo objetivo é apurar os fatos incertos na NF nº 42/2019 (SIMP nº 000050-140/2019), que tratam de possíveis
crimes ambientais cometidos por produtores rurais do Assentamento Currais Novos.
3.1.60 Ofício nº 95/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 007/2019 (SIMP nº 000016-107/2018), a
fim de coletar dados junto ao Município de Oeiras/PI, acerca de eventual elaboração de Plano Municipal de Atendimento SocioeducativoPMASE.
3.1.61 Ofício nº 94/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 006/2019 (SIMP nº 000734-105/2018), a
fim de coletar dados junto ao Município de São Miguel do Fidalgo/PI, acerca de eventual elaboração de Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo- PMASE.
3.1.62 Memorando nº 0157/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 005/2019 (SIMP nº 000018027/2019), que relata possível demora na realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia no Hospital Universitário- HU/UFPI.
3.1.63 Ofício nº 107/2019. Origem: 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000235-022/2017), trata
sobre irregularidades na UAP- Unidade de Apoio Prisional e na CAMCO- Colônia Agrícola Major César de Oliveira, ante a ausência de
atendimento médico e fornecimento de medicamentos destinados aos pacientes com transtornos mentais.
3.1.64 Memorando nº 99/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 013/2015, com objetivo de
apurar possíveis irregularidades na estrutura, organização e funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento- POSTO 04- do Hospital de
Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha- HUT.
3.1.65 Memorando nº 105/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 013/2017 (SIMP nº 000090030/2016), com objetivo de apurar irregularidades em possível negligência nos cuidados de paciente oriunda de Procedimento Cirúrgico
Neurológico, internada no HUT.
3.1.66 Memorando nº 108/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 011/2016, apurar
irregularidades quanto à restrição de atendimento da população teresinense pela Rede Pública Municipal de Saúde.
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3.1.67 Memorando nº 115/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº 001/2019
referente ao Procedimento Preparatório nº 045/2018, que trata da implantação das medidas administrativas apresentadas pela Gezoon- FMS,
visando interromper o ciclo biológico do vetor em unidade escolar situada nesta capital.
3.1.68 Memorando nº 96/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 029/2014, com objetivo de
apurar irregularidades no funcionamento das Clínicas Nefrológicas de Teresina/PI.
3.1.69 Memorando nº 97/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 04/2017 (SIMP nº 000085030/2016), com a finalidade de apurar irregularidades quanto a precária situação físico estrutural da Unidade de Acolhimento Infanto -JuvenilUAI, em decorrência do ajuizamento de uma Ação Civil Pública.
3.1.70 Memorando nº 51/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº 002/2019 referente
ao ICP nº 031/2018 (SIMP nº 000208-030/2017), que objetiva reforçar ações que visem a integridade da Saúde do Homem na Rede Pública
Municipal de Saúde.
4. OUTROS
4.1 E-DOC Nº 07010028021201938. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2017 (SIMP nº 000082258/2017), sobre improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº 01/2018 (SIMP nº 000007-088/2018) sobre improbidade administrativa.
Prorrogação de ICP nº 02/2018 (SIMP nº 000297-088/2017) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº 04/2016 (SIMP nº 000012088/2016) sobre meio ambiente. Prorrogação de ICP nº 06/2016 (SIMP nº 000014-088/2016) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de
ICP nº 07/2018 (SIMP nº 000017-088/2016) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº 09/2017 (SIMP nº 000131-258/2017) sobre
improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº 45/2017 (SIMP nº 000148-088/2016) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº
47/2017 (SIMP nº 000340-088/2016) sobre improbidade administrativa.Prorrogação de ICP nº 10/2017 (SIMP nº 000134-258/2017) sobre
improbidade administrativa. Prorrogação de ICP nº 49/2017 (SIMP nº 000183-088/2015) sobre prestação de contas. Prorrogação de NF nº
01/2019 (SIMP nº 000003-088/2019) sobre o direito do consumidor. Prorrogação de NF nº 02/2019 (SIMP nº 000004-088/2019) direito do
consumidor. Prorrogação de NF nº 03/2019 (SIMP nº 000005-088/2019) com objetivo de apurar acumulação irregular de cargo público.
Prorrogação de NF nº 04/2019 (SIMP nº 000006-088/2019) para apreciar possível falta de saneamento básico no bairro Parque de Exposição.
Prorrogação de NF nº 06/2017 (SIMP nº 000008-088/2019) para apreciar suposto incêndio em propriedades rurais, situação possivelmente
ocasionada pelo lixão do município de Santa Cruz do Piauí. Prorrogação de NF nº 07/2019 (SIMP nº 000009-088/2019) para apreciar supostos
atrasos salariais dos servidores contratados do Hospital Justino Luz, em Picos/PI. Prorrogação de NF nº 08/2019 (SIMP nº 000010-088/2019)
para apreciar possível atraso salarial de professores contratados pela SEDUC/PI, por intermédio da 9ª GRE, para orientadores de estágio, os
quais estariam há 40 dias sem pagamento. Prorrogação de NF nº 10/2019 (SIMP nº 000012-088/2019) para apreciar possível incômodos
causados por esgoto a céu aberto no bairro Ipueiras, situação supostamente provocada pela AGESPISA. Prorrogação de NF nº 11/2019 (SIMP nº
000013-088/2019) para apreciar possíveis irregularidades ao exercício da profissão de mototaxista no município de Picos/PI. Prorrogação de PA
nº 002/2018 (SIMP nº 000066-088/2018) para apreciar a denúncia referente a ausência de saneamento básico na rua Olímpio Rodrigues, bairro
Pedrinhas, na cidade de Picos/PI. Prorrogação de PA nº 004/2018 (SIMP nº 000026-088/2018) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de
PA nº 006/2018 (SIMP nº 000027-088/2018) sobre improbidade administrativa. Prorrogação de PA nº 191/2017 (SIMP nº 000215-088/2016)
sobre hospitais e outras unidades de saúde.
4.2 E-DOC Nº 07010028550201931. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 001/2016 (SIMP nº 000181-059/2016), visando a implantação do Projeto Curupira, para desenvolvimento da consciência
ambiental dos estudantes da Escola Municipal Agripina Portela e de outras que demonstrarem interesse.
4.3 E-DOC Nº 07010028589201959. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 61/2017 (SIMP nº 000265-262/2018), com objetivo de apurar suposta situação de violação de direitos vivenciada por PCD.
Procedimento Administrativo nº 178/2017 (SIMP nº 000009-088/2018) tendo por objeto acompanhamento e fiscalização acerca da educação
inclusiva no município de Picos/PI. ICP nº 12/2017 (SIMP nº 000360-262/2018), para apurar indicativo de interdição ética do trabalho médico do
Hospital Municipal de Santo Antônio de Lisboa/PI, em caráter integral, alcançando todo o estabelecimento assistencial médico.
4.4 E-DOC Nº 0701002859201951. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 004/2016 (SIMP nº 000351-059/2016), para acompanhar a execução do acordo firmado com Ministério Público para a
construção de prédio ou estrutura para a comunidade no entorno antiga Fábrica Kero.
4.5 E-DOC Nº 07010028617201938. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP
nº 000447-062/2018), sobre menor em situação de risco.
4.6 E-DOC Nº 0701002862201984. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: ajuizamento de Ação Civil referente ao ICP
(SIMP nº 001429-100/2018), sobre atos de improbidade administrativa praticados pelo prefeito, presidente da Câmara Municipal e pela gestora
do fundo municipal de saúde em 2011.
4.7 E-DOC Nº 07010028607201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento e arquivamento
referente ao ICP (SIMP nº 001419-100/2018), instaurado com objetivo de averiguar a existência de prática de atos administrativos irregulares,
com violação dos princípios constitucionais da administração pública e dano ao erário, atribuídos ao Prefeito do Município de Francisco Ayres.
4.8 E-DOC Nº 07010028643201966. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
013/2018 (SIMP nº 001123-1992018), instaurado para acompanhar e fiscalizar o funcionamento do CAPS I, do município de Cocal/PI, durante as
festividades de fim de ano, para que não houvesse prejuízos na prestação dos serviços essenciais aos usuários da rede de atenção Psicossocial.
4.9 E-DOC Nº 07010028662201992. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
06/2017 em ICP nº 01/2019 (SIMP nº 000378-262/2018), para apurar supostas circunstâncias fáticas que estariam causando prejuízos à
qualidade de ensino dispensada aos alunos da rede municipal de ensino de Francisco Santos/PI, residente na zona rural.
4.10 E-DOC Nº 07010028662201994. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 05/2019 (SIMP
nº 000067-199/2019), sobre denúncia de que idosa estaria sofrendo maus-tratos, agressões físicas, negligência e abuso financeiro, indicando
como suspeita a filha da vítima.
4.11 E-DOC Nº 07010028675201961. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000432-088/2016), sobre acompanhamento e fiscalização do atendimento público e possíveis atos de improbidade por abandono
estrutural e humano da Central de Flagrantes por parte do Estado.
4.12 E-DOC Nº 07010028676201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: ajuizamento de ação civil e arquivamento
referente ao ICP (SIMP nº 001430-100/2018), que investigou possíveis contratações irregulares de servidores públicos, pela Secretaria Municipal
de Assistência Social de Francisco Ayres/PI.
4.13 E-DOC Nº 07010028680201974. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
106/2018 em Procedimento Preparatório nº 03/2019 (SIMP nº 000800-161/2018), com objetivo de apurar suposta irregularidade no contrato de
locação de veículos firmado pela Câmara Municipal de Esperantina-PI.
4.14 E-DOC Nº 07010028684201952. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo nº 17/2018, para verificar a situação de risco vivenciada por idosa.
4.15 E-DOC Nº 07010028685201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo nº 014/2018, para verificar a situação de risco vivenciada por adolescentes.
4.16 E-DOC Nº 07010028686201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2018, para apurar suposta prática de crime de responsabilidade nos ditames do Decreto-Lei nº
201/1967.
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4.17 E-DOC Nº 07010028682201963. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de Ação Civil
Pública referente ao ICP (SIMP nº 000043-151/2016), por ato de improbidade administrativa.
4.18 E-DOC Nº 07010028687201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº
000176-158/2017) em Procedimento Preparatório nº 02/2019, instaurada para averiguar possível prática de improbidade administrativa por
ocasião do julgamento das contas do município de Alto Longá, referente ao exercício financeiro de 2014.
4.19 E-DOC Nº 07010028688201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº
000178-158/2017) em Procedimento Preparatório nº 01/2019, instaurada para averiguar a denúncia da existência de pareceres falsos elaborados
pelo Conselho do FUNDEB do Município de Alto Longá, referentes aos meses de julho de 2015 a fevereiro de 2016.
4.20 E-DOC Nº 07010028694201998. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 047/2018 (SIMP nº 000934-060/2018), sobre idosa de 87 (oitenta e sete) anos de idade, negligenciada e abusada
financeiramente por filha e genro.
4.21 E-DOC Nº 07010028774201932. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: ajuizamento de ação civil pública referente
ao Procedimento Administrativo nº 06/2019 (SIMP nº 000087-267/2019), ação de acolhimento de adolescente e criança c/c pedido de
antecipação de tutela de urgência.
4.22 E-DOC Nº 07010028783201934. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 001/2013
(SIMP nº 000665-310/2018), sobre contratação de escritório de advocacia sem inexigibilidade de licitação no exercício de 2013.
4.23 E-DOC Nº 07010028783201967. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
20/2019-B, proveniente do Conselho Tutelar de Picos, o qual notícia suposto abuso sexual praticado contra criança.
4.24 E-DOC Nº 07010028790201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
19/2019-B, proveniente do Conselho Tutelar de Paquetá e Santa Cruz do Piauí, noticiando situação de risco vivenciada por adolescente.
4.25 E-DOC Nº 07010028792201924. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
18/2019-B, proveniente da 4ª Vara de Picos-Pi, noticiando situação de risco vivenciada por crianças.
4.26 E-DOC Nº 07010028798201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicando Ação Civil Pública referente ao
ICP (SIMP nº 001410-100/2018), que investigou atos de improbidade administrativa.
4.27 E-DOC Nº 070100288110201979. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 011/2017 (SIMP nº 000163-059/2017), com objetivo de acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em José
de Freitas-PI.
4.28 E-DOC Nº 07010028821201959. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
23/2019-B, que noticia situação de risco vivenciada por adolescente.
4.29 E-DOC Nº 07010028827201926. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
21/2019-B (SIMP nº 000136-089/2019), trata sobre suposto abuso sexual praticado contra menor.
4.30 E-DOC Nº 07010028834201928. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
22/2019-B (SIMP nº 000135-089/2019), que noticia suposta situação de risco vivenciada por criança.
4.31 E-DOC Nº 07010028848201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de ação civil
referente ao ICP (SIMP nº 001408-100/2018), que investigou possíveis contratações irregulares de servidores públicos, pela Secretaria Municipal
de Saúde de Francisco Ayres/PI.
4.32 E-DOC Nº 07010028878201958. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 01/2018 (SIMP nº 000001-059/2018), com objetivo de acompanhar o processo seletivo deflagrado com Edital nº 01/2017, do
município de José de Freitas-PI.
4.33 E-DOC Nº 07010028895201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicando ajuizamento de ação civil
referente ao ICP (SIMP nº 001413-100/2018), que investigou possíveis contratações irregulares de servidores públicos, pela Secretaria Municipal
de Educação de Francisco Ayres/PI.
4.34 E-DOC Nº 07010028914201983. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 002/2018 (SIMP nº 000003-059/2018), com objetivo de acompanhar os gastos públicos com as festividades do "Zé Pereira" de
José de Freitas em 2018.
4.35 E-DOC Nº 07010028922201921. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 24/2017 (SIMP nº 000052-088/2016), com objetivo de acompanhar elaboração de projeto de lei por parte do Governo do Estado do Piauí para
alterar o Estatuto dos Policiais Civis do Estado.
4.36 E-DOC Nº 07010028764201916. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração dos seguintes Procedimentos
Administrativos (SIMP nº 000729-090/2018), (SIMP nº 000798-090/2018 tendo por objeto requerimento de prontuário médico de paciente ao
Hospital Regional Justino Luz. (SIMP nº 000873-090/2018) objetivando apurar denúncia de negativa do médico do PSF do Bairro Paroquial em
fornecer a declaração de óbito. (SIMP nº 000995-090/2018) instaurado para averiguar descumprimento de acordo extrajudicial para cuidados com
idosa. (SIMP nº 001075-090/2018) para apurar requerimento de TFD ara paciente. (SIMP nº 000025-090/2019) tendo por objeto requerimento de
regulação para paciente. (SIMP nº 000035-090/2019) tendo por objeto requerimento de transporte para tratamento de saúde de paciente. (SIMP
nº 000038-090/2019) instaurado para averiguar denúncia de falta de insumos para aplicação de vacina Meningocócia C (conjugada), no posto de
saúde PAIM. (SIMP nº 000121-090/2019) instaurado para averiguar denúncia de negativa de matrícula de atendimento na rede municipal de
saúde de Geminiano/PI, bem como destrato que sofrera por parte do Secretário de Saúde.
4.37 E-DOC Nº 07010028952201936. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 09/2018 (SIMP nº 000421-310/2018), sobre inserção de nome de servidor em cadastro de inadimplentes. Arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 007/2018 (SIMP nº 000373-310/2018), sobre acompanhamento de correição de interna anual. Arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 002/2019 (SIMP nº 000041-310/2019), sobre acompanhamento de correição interna anual. Arquivamento de
Notícia de Fato nº 220/2018 (SIMP nº 001027-310/2018), sobre problemas em ligação de energia elétrica.
4.38 E-DOC Nº 07010028953201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 04/2018 (SIMP nº 000034-170/2018), instaurado com objetivo de averiguar eventual situação de risco envolvendo adolescente.
Arquivamento de Notícia de Fato nº 44/2018 (SIMP nº 000030-170/2018), que trata sobre ex-funcionários públicos solicitando deste Órgão
Ministerial providências junto ao Poder Público Municipal, a fim de que fosse pago 02 (dois) meses de salário atrasado em razão e terem sido
exonerados.
4.39 E-DOC Nº 07010028955201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 09/2019, com objetivo de apurar denúncia de negligência praticada contra a pessoa idosa.
4.40 E-DOC Nº 07010028955201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
29/2018 (SIMP nº 000301-310/2018) em ICP, sobre regulamentação de visitas.
4.41 E-DOC Nº 07010028810201979. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 011/2017 (SIMP nº 000163-059/2017), a fim de acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em José de
Freitas.
4.42 E-DOC Nº 07010028972201914. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 21/2017, sobre guarda.
4.43 E-DOC Nº 07010028878201958. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 001/2018 (SIMP Nº 000001-059/2018), sobre acompanhar o processo seletivo deflagrado com o Edital nº 01/2017, do município
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de José de Freitas.
4.44 E-DOC Nº 07010029000201931. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 08/2019
(SIMP nº 000037-090/2019), tendo por objeto averiguar possível situação de negligência a idoso. Prorrogação de Notícia de Fato (SIMP nº
001091-090/2018), sobre denúncia de recusa de emissão de transferência escolar à aluna por parte do Colégio Machado de Assis.
4.45 E-DOC Nº 07010029002201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 040/2018 (SIMP nº 000228-267/2018), instaurado para apurar suposto ato de apropriação indébita do cartão Bolsa Família.
4.46 E-DOC Nº 07010029036201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 008/2018 (SIMP nº 000085-267/2018), instaurado a fim de averiguar problemas comportamentais de adolescente residente em
Vera Mendes/PI. Arquivamento de Procedimento Administrativo nº 01/2018 (SIMP nº 00047-267/2018), instaurado com finalidade de acompanhar
menor vítima de estupro.
4.47 E-DOC Nº 07010029039201957. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 173/2018 (SIMP nº 000274-088/2017), sobre improbidade administrativa. Arquivamento de Procedimento Administrativo nº
11/2018 (SIMP nº 000267-088/2017), sobre fiscalização e acompanhamento da instauração da Casa de Custódia no Município de Picos-PI.
4.48 E-DOC Nº 07010029040201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 26/2018 (SIMP nº 000264-267/2018), que versa acerca da fiscalização do ingresso de menores em estabelecimentos que
vendam bebidas alcoólicas, assim como a venda de tais substâncias a crianças e adolescentes, no município de Itainópolis-PI.
4.49 E-DOC Nº 07010029072201987. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000999-090/2018), tendo como objeto requerimento de medicamento para paciente.
4.50 E-DOC Nº 07010029077201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 37/2018 (SIMP nº 000399-267/2018), com objetivo de acompanhar portadora da Doença Lúpus Eritomatoso, que necessita
fazer tratamento e acompanhamento da mesma na cidade de Teresina-PI.
4.51 E-DOC Nº 07010028956201914. Oriundo da Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicando instauração de ICPs nº 01/2019
(SIMP nº 000225-230/2018) sobre fiscalização administrativa. Nº 02/2019 (SIMP nº 000245-230/2018) com objetivo de apurar situação de
negligência a pessoas idosas no Hospital Municipal Inhazinha Nunes. Nº 03/2019 (SIMP nº 000096-230/2018) trata-se de fiscalização
administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação de Ipiranga do Piauí, em face a falta de transporte escolar para as Localidades Jardins e
Furta-lhes-a-Volta. Nº 04/2019 (SIMP nº 000098-230/2018) sobre resguardar direitos coletivos e difusos. Nº 05/2019 (SIMP nº 000097-230/2018)
sobre suposta violação ao princípio constitucional da eficiência no âmbito do Ensino Fundamental de Ipiranga do Piauí. Nº 06/2018 (SIMP nº
000224-230/2018) trata-se de fiscalização administrativa para averiguar o cumprimento pelo município de Inhuma/PI, das exigências da Lei do
SINASE. Nº 07/2018 (SIMP nº 000076-230/2018) processo sigiloso. Nº 08/2018 (SIMP nº 000077-230/2018) sobre irregularidades na contratação
por licitação a empresa Fundação Cultural Enéas Carvalho. Nº 09/2019 (SIMP nº 000248-230/2018) processo sigiloso. Nº 10/2019 (SIMP nº
000255-230/2018) sobre apurar policiamento insuficiente para demanda da Cidade de Ipiranga/PI. Nº 11/2019 (SIMP nº 000082-230/2018) sobre
representação feita em face do município de Ipiranga do Piauí. Nº 12/2019 (SIMP nº 000141-230/2018) sobre apurar situação de falta de água no
bairro Alto Santa Catarina.
4.52 E-DOC Nº 07010029091201911. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000975-090/2018), tendo por objeto averiguar denúncia de negligência e abuso financeiro contra idosa.
4.53 E-DOC Nº 07010029196201962. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000199158/2016), sobre verificação a viabilidade de realização do 8ª Festival de Cultura de Alto Longá-PI/ Ano 2016.
4.54 E-DOC Nº 07010029201201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000076158/2015), sobre irregularidades na licitação e execução de recuperação das estradas que ligam Alto Longá-PI e Novo Santo Antônio-PI.
4.55 E-DOC Nº 07010029111201946. Oriundo da Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: arquivamento das seguintes Notícias de Fato
(SIMP nº 000782-212/2017) processo sigiloso. (SIMP nº 000116-212/2018) sobre empréstimo consignado. (SIMP nº 000875-212/2017) processo
sigiloso. (SIMP nº 000307-212/2018) sobre empréstimo consignado. (SIMP nº 000841-212/2018) processo sigiloso. (SIMP nº 000660-212/2018)
sobre empréstimo consignado. (SIMP nº 000751-212/2017) para averiguar ocorrência de delito em face de idoso em virtude de empréstimo
consignado. (SIMP nº 000659-212/2018) sobre empréstimo consignado. (SIMP nº 000849-212/2018) para averiguar ocorrência de delito em face
de idoso em virtude de empréstimo consignado.(SIMP nº 000859-212/2018) para averiguar ocorrência de delito em face de idoso em virtude de
empréstimo consignado. (SIMP nº 000291-212/2018) sobre empréstimo consignado.(SIMP nº 001124-212/2017) processo sigiloso. (SIMP nº
000289-212/2018) sobre falsificação de documento público para fins eleitorais. (SIMP nº 000516-212/2018) sobre apropriação indébita (CP168,caput), crimes contra o Patrimônio. (SIMP nº 000768-212/2017) sobre violência doméstica contra mulher. (SIMP nº 000294-212/2018) sobre
calúnia (CP-138) contra honra. (SIMP nº 000513-212/2018) sobre crimes contra a administração da justiça.
4.56 E-DOC Nº 07010029141201952. Oriundo da Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fato (SIMP nº
000671-212/2018) sobre improbidade administrativa. (SIMP nº 000715-212/2018) processo sigiloso.
4.57 E-DOC Nº 07010029124201914. Oriundo da Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 006/2015
(SIMP nº 000472-212/2017) sobre improbidade administrativa. ICP nº 002/2015 (SIMP nº 000477-212/2017)improbidade administrativa. ICP nº
003/2015 (SIMP nº 000476-212/2017) sobre inspeção sanitária de origem animal. ICP Nº 001/2016 (SIMP Nº 000201-212/2016) a fim de verificar
e acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor de vírus da Dengue, Chikungunya e Zika no município de Alegrete
do Piauí. ICP Nº 002/2016 (SIMP Nº 000202-212/2016) sobre vigilância sanitária. Notícia de Fato (SIMP nº 000900-212/2018) processo sigiloso.
Notícia de Fato (SIMP nº 000891-212/2018) sobre crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético. Notícia de Fato (SIMP nº 000017212/2019) sobre atos administrativos. Notícia de Fato (SIMP nº 000053-212/2019) processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000030-212/2019)
processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000031-212/2019) sobre nepotismo. Notícia de Fato (SIMP nº 000050-212/2019) processo sigiloso.
Notícia de Fato (SIMP nº 000890-212/2018) sobre improbidade administrativa.
4.58 E-DOC Nº 07010029236201976. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 019/2016
(SIMP nº 000030-179/2017), sobre abuso sexual e agressões físicas e psicológicas.
4.59 E-DOC Nº 07010029245201967. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 002/2018 (SIMP nº 000457-173/2018), a fim de apurar causas de omissão da DUAP (SEJUS/PI) em apresentar os réus presos
ás audiências judiciais da Comarca de Piracuruca-PI.
4.60 E-DOC Nº 07010029249201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
046/2018 (SIMP nº 000117-310/2018), sobre criança em situação de vulnerabilidade.
4.61 E-DOC Nº 07010029250201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 002/2017
(SIMP nº 000228-179/2017), com objetivo de averiguar a existência de possíveis irregularidades na publicidade do edital ao Pregão Presencial nº
00/2017 no âmbito do Município de Patos do Piauí/PI.
4.62 E-DOC Nº 07010029251201914. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
038/2019 (SIMP nº 000214-310/2019), sobre substituição de curador.
4.63 E-DOC Nº 07010029252201969. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 004/2017
(SIMP nº 000279-179/2017), que noticia possíveis irregularidades no funcionamento das Secretarias Municipais de Obras, Agricultura e Esporte,
no município de Patos do Piauí/PI, pois segundo o denunciante, tais órgãos não possuem sede no município supracitado e os secretários
estariam recebendo os vencimentos sem trabalhar.
4.64 E-DOC Nº 07010029253201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: apensamento de Notícia de Fato nº
221/2018 (SIMP nº 001028-310/2018) ao Procedimento Administrativo nº 39/2018 (SIM nº 000111-191/2017), versando sobre a mesma tratando
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sobre exercício irregular de função.
4.65 E-DOC Nº 07010029254201958. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 09/2019, sobre situação de paciente.
4.66 E-DOC Nº 07010029320201991. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 08/2017 (SIMP nº
000596-206/2016), instaurado para apurar condições de funcionamento das ambulâncias do SAMU de Uruçuí. Prorrogação de ICP nº 10/2015
(SIMP nº 00490-206/2016), instaurado para apurar as condições em que é realizado o transporte escolar dos estudantes que integram a rede de
ensino municipal (estadual de for conveniada). Prorrogação de ICP nº 11/2015 (SIMP nº 00449-206/2016), instaurado para analisar a
necessidade de o município de Uruçuí/PI adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento ás disposições das Leis Federais citadas na
portaria, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (nº 12.594/2012). Prorrogação de ICP nº
12/2017 (SIMP nº 000488-206/2017), instaurado para apurar a utilização de teste seletivo para a contratação de servidores públicos pelo
Município de Uruçuí. Prorrogação de ICP nº 14/2017 (SIMP nº 000582-206/2017), instaurado para apurar crimes de responsabilidade,
supostamente, perpetrados por ex-prefeito municipal. Prorrogação de ICP nº 15/2017 (SIMP nº 000562-206/2016), instaurado para apurar
possível invasão de área no bairro São Francisco. Prorrogação de ICP nº 17/2017 (SIMP nº 000671-206/2017), instaurado para apurar possível
pagamento irregular de gratificação por produtividade para servidores municipais efetivos. Prorrogação de ICP nº 19/2017 (SIMP nº 000722206/2017), instaurado para apurar a falta de estrutura básica em loteamento constituído pela prefeitura municipal de Uruçuí. Prorrogação de ICP
nº 23/2017 (SIMP nº 000751-206/2017), instaurado para apurar possível dano ambiental e obra da rodovia PI 319, onde foi construída galeria
sobre o Riacho da Estiva. Prorrogação de Procedimento Administrativo nº 01/2018 (SIMP nº 000559-206/2016), instaurado para apurar a situação
em que se encontra menor. Prorrogação de Procedimento Administrativo nº 03/2018 (SIMP nº 000438-206/2016), instaurado para acompanhar a
situação em que vive menores, bem como a forma que está sendo exercida a guarda. Prorrogação de Procedimento Administrativo nº 05/2018
(SIMP nº 000034-206/2018), instaurado para apurar possível negativa de registro de paternidade. Prorrogação de Procedimento Administrativo nº
23/2017 (SIMP nº 000004-206/2017), instaurado para averiguar situação de risco envolvendo idosa, portadora de doença incapacitante.
Prorrogação de Procedimento Administrativo nº 28/2017 (SIMP nº 000701-206/2017), instaurado para acompanhar a instalação do PROCON
Municipal de Uruçuí. Prorrogação de Procedimento Administrativo nº 31/2017 (SIMP nº 000724-206/2017), instaurado para apurar a situação em
que vive menores. Prorrogação de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 30/2018 (SIMP nº 000062-206/2018), instaurado para
apurar possíveis descontos indevidos realizados na conta da Câmara de Vereadores de Uruçuí em virtude de empréstimos consignados
realizados por ex-vereador.
4.67 E-DOC Nº 07010029328201956. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 001761100/2018), com objetivo de apurar malversação de recursos públicos na construção de Unidade Básica de Saúde no município de São José do
Peixe, povoado Tamboril.
4.68 E-DOC Nº 07010029332201914. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP
nº 001461-060/2018), sobre suposta cobrança indevida por parte do SAAE/Campo Maior.
4.69 E-DOC Nº 07010029373201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 18/2018 (SIMP
nº 000323-155/2018) em Procedimento Administrativo, sobre suposta apropriação indevida do cartão relativo ao benefício previdenciário.
4.70 E-DOC Nº 070100293780201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
03/2019 (SIMP nº 000323-155/2018), para apurar crime de posse indevida de cartão previdenciário de idoso.
4.71 E-DOC Nº 07010029411201924. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
31/2018 (SIMP nº 000306-319/2018) em Procedimento Administrativo nº 03/2019, noticiando suposta situação de vulnerabilidade de pessoa
menor de idade e portadora de necessidade especial.
4.72 E-DOC Nº 07010029500201971. Oriundo da Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
005/2016 (SIMP nº 000008-179/2017), com o objetivo de acompanhar o cumprimento das Recomendações nº 79/2015 e 80/2015 expedidas, no
âmbito do Ministério Público Federal, ao município de Patos do Piauí/PI.
4.73 E-DOC Nº 07010029497201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento das seguintes
Notícias de Fato nº 191/2018 (SIMP nº 000927-310/2018), sobre menores em situação de vulnerabilidade. Nº 015/2019 (SIMP nº 000482310/2019), trata sobre ausência de disponibilidade de fornecimento de edital de Tomada de Preços 22/2016, pela Prefeitura da Cidade de
Capitão Gervásio Oliveira. Nº 029/2019 (SIMP nº 000182-310/2019), relatando situação de vulnerabilidade de adolescente. Nº 244/2018 (SIMP nº
000994-310/2018) trata sobre precatórios do FUNDEF. Nº 199/2018 (SIMP nº 000957-310/2018), sobre paciente que se encontrava internada há
mais de 20 (vinte) dias esperando cirurgia para colocar marca-passo, em virtude de está na fila de vaga do SUS.
4.74 E-DOC Nº 07010029511201951. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo das
seguintes Notícias de Fato nº 003/2019 (SIMP nº 000059-310/2019), sobre animais em risco. Nº 013/2019 (SIMP nº 000123-310/2019) sobre
pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade. Nº 012/2019 (SIMP nº 000088-310/2019), sobre cancelamento do Bolsa Família. Nº
004/2019 (SIMP nº 000060-310/2019), sobre faturas em atraso. Nº 002/2019 (SIMP nº 000042-310/2019) sobre faturas em atraso.
4.75 E-DOC Nº 07010029520201942. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 108/2018
(SIMP nº 000662-310/2018), sobre improbidade administrativa- prestação de contas referente ao ano de exercício de 2012.
4.76 E-DOC Nº 07010029523201986. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Preparatório de ICP nº 028/2018 (SIMP nº 000150-310/2017), para apurar supostas irregularidades na contratação de duas praças e
pavimentação no Povoado Grajaú. Prorrogação de Procedimento Preparatório de ICP nº 027/2018 (SIMP nº 000130-310/2018), sobre transporte
escolar de alunos oriundos de assentamentos do ICRA.
4.77 E-DOC Nº 07010029526201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento das seguintes
Notícias de Fato nº 107/2018 (SIMP nº 000365-310/2018), sobre suposta situação de vulnerabilidade. Nº 017/2019 (SIMP nº 000523-310/2018),
sobre recusa em fornecer informações.
4.78 E-DOC Nº 07010029537201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
02/2019 (SIMP nº 000329-155/2018), informando suposta prática de crime contra o meio ambiente.
4.79 E-DOC Nº 07010029543201957. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em Procedimento
Administrativo nº 01/2019 (SIMP nº 000481-155/2018), aberta para apurar denúncia de ameaça contra conselheiro tutelar em Altos.
4.80 E-DOC Nº 07010029613201917. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
166/2017 (SIMP nº 000203-088/2017), com objetivo de acompanhar e fiscalizar no atendimento aos pacientes do município de Picos/PI.
4.81 E-DOC Nº 07010029606201974. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 28/2018
(SIMP nº 000403-267/2018) em ICP nº 05/2019, tendo em mira apurar supostas irregularidades na contratação de funcionários lotados na
Secretaria de Saúde do Município de Itainópolis/PI.
4.82 E-DOC Nº 07010029749201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 25/2013 (SIMP nº
000096-267/2017), com objetivo de investigar suspeita de desvio de finalidade no uso de veículos escolar e afronta ao princípio da administração
pública, pelo município de Itainópolis/PI.
4.83 E-DOC Nº 07010029758201978. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes Procedimentos
Administrativos º 003/2015 (SIMP nº 000088-179/2017), sobre acompanhamento do TAC nº 604/2000 e respectivos aditivos. PA nº 001/2016
(SIMP nº 000005-179/2017) acompanhamento de TAC nº 409/2000. PA nº 002/2016 (SIMP nº 000009-179/2017), acompanhamento do TAC nº
496/2000.
4.84 E-DOC Nº 07010029759201912. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícias de Fato
nº 243/2018 (SIMP nº 001148-310/2018), execução de alimentos. Nº 005/2019 (SIMP nº 000061-310/2019) trata sobre esgoto a céu aberto. Nº
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201/2018 (SIMP nº 000960-310/2018) sobre idosa em situação de vulnerabilidade. Nº 210/2018 (SIMP nº 000985-310/2018) sobre adoção.
4.85 E-DOC Nº 07010029775201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
001/2019 (SIMP nº 000002-199/2019), trata sobre solicitação de transporte para tratamento fora do domicílio para pessoa portadora de síndrome
Edematosa, Derrame Pericárdio (não inflamatório) com o CID 131.3, e inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio- TDF.
4.86 E-DOC Nº 07010029806201928. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 74/2018-B (SIMP nº 001358-089/2018), processo sigiloso.
4.87 E-DOC Nº 07010029803201967. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 59/2018-B (SIMP nº 001108-089/2018), processo sigiloso.
4.88 E-DOC Nº 07010029864201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 003/2019, tendo por objeto acompanhar a deflagração, como também a fiscalização do processo de escolha dos Conselheiros
Tutelares.
4.89 E-DOC Nº 07010029867201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório
(registrado como ICP) nº 016/2015 (SIMP nº 000648-199/2016), instaurado para apurar irregularidades relatadas pelo TCE/PI referentes à
prestação de contas do município de Cocal/PI no exercício de 2011.
4.90 E-DOC Nº 07010029869201984. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 13/2018-B (SIMP nº 000504-089/2018), sobre verificação de situação de risco.
4.91 E-DOC Nº 07010029889201954. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 19/2017 (SIMP nº 0003115-262/2018), sobre criança/adolescente em situação de risco.
4.92 E-DOC Nº 07010029663201954. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: ajuizamento de Ação Civil Pública nº
0800-51.2019.8.18.0026, referente a ICP nº 109/2017 (SIMP nº 000687-060/2016), que apurou acumulação irregular de cargos públicos.
4.93 E-DOC Nº 07010029684201971. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: ajuizamento de Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa nº 0800328-74.2019.8.18.0026, decorrente da Notícia de Fato (SIMP nº 000095-063/2018), que apurou manutenção
irregular de contrato administrativo pelo Prefeito de Jatobá do Piauí.
4.94 E-DOC Nº 07010029728201961. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicando prorrogações ICP nº 03/2014
(SIMP nº 000081-258/2017) sobre improbidade administrativa. ICP nº 06/2014 (SIMP nº 000072-258/2017), sobre improbidade administrativa.
ICP nº 21/2016 (SIMP nº 000028-088/2016) sobre posturas municipais- Ordem Urbanística. ICP nº 75/2018 (SIMP nº 000135-088/2018) com
objetivo de averiguar irregularidades na locação de veículos e prestação de serviços no município de Wall Ferraz/PI. Notícia de Fato nº 18/2019
(SIMP nº 000042-088/2019) sobre improbidade administrativa. ICP nº 16/2016 (SIMP nº 000094-088/2015), sobre averiguação de contratação
precária pelo Tribunal de Justiça de prestadores de serviços públicos oriundos das Prefeituras Municipais que estariam a desempenhar funções
provativas de servidores públicos efetivos. Notícia de Fato nº 12/2019 (SIMP nº 000026-088/2019), para apreciar notícia de possível interrupção
na estrada que dá acesso ás localidades Gostoso, Fazenda Nova, Chupeiro, Malhada e Saquim, situadas na zona rural do Município de Aroeiras
do Itaim- PI. Notícia de Fato nº 13/2019 (SIMP nº 000027-088/2019), sobre fornecimento de energia elétrica à localidade Lagoa dos Félix,
situação possivelmente provocada pela empresa ELETROBRÁS. Notícia de Fato nº 14/2019 (SIMP nº 000029-088/2019), apuração de atos
administrativos praticados em tese pelo Prefeito Municipal de Picos/PI, no que diz respeito ao descumprimento de Decisão Judicial exarada nos
autos do processo nº 08017060-48.2018.8.18.0032. Notícia de Fato nº 15/2019 (SIMP nº 000031-088/2019), sobre abastecimento de água no
bairro Belo Norte, situação, em tese, provocada pela Agespisa. Notícia de Fato nº 17/2019 (SIMP nº 000034-088/2019) processo sigiloso. Notícia
de Fato nº 17/2019 (SIMP nº 000034-088/2019) processo sigiloso. ICP nº 03/2015 (SIMP nº 000004-088/2015) sobre dano ambiental. ICP nº
08/2018 (SIMP nº 000186-088/2015) sobre prestação de contas. ICP nº 01/2017 (SIMP nº 000356-262/2018) sobre irregularidade na realização
de concurso público do município de Santo Antônio de Lisboa/PI. ICP nº 02/2017 (SIMP nº 000368-262/2018) com objetivo de apurar
irregularidades cometidas pela administração do Município de Santo Antônio de Lisboa-PI, prestação de contas da Prefeitura Municipal referente
ao exercício financeiro de 2007.
4.95 E-DOC Nº 07010029925201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Processo Preparatório de ICP
nº 13/2015 (SIMP nº 000090-199/2016), sobre atraso na prestação de contas da Prefeitura de Cocal, exercício 2011.
4.96 E-DOC Nº 07010029931201938. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 33/2018, sobre vulnerabilidade social.
4.97 E-DOC Nº 07010029943201962. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 28/2018, sobre moradia.
4.98 E-DOC Nº 07010029977201957. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 24/2018
(SIMP nº 000459-093/2018), com objetivo de averiguar possível prática de crime ambiental.
4.99 E-DOC Nº 07010029983201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 06/2013 (SIMP nº
000092-199/2016), a fim de apurar irregularidades no Portal de Transparência de Cocal dos Alves.
4.100 E-DOC Nº 07010029828201998. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Notícia de Fato (SIMP nº
000013-038/2019), pra verificar as supostas ocorrências de crimes contra a liberdade sexual (assédio sexual e importunação sexual) praticados
por professores do Instituto Federal do Estado do Piauí, figurando como eventuais vítimas estudantes da referida instituição. Instauração de
Notícia de Fato (SIMP nº 000013-038/2019) crimes contra a dignidade sexual (assédio sexual e importunação sexual).
4.101 E-DOC Nº 07010029993201941. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de Fato nº
30/2018 (SIMP nº 000465-093/2018), com objetivo de averiguar suposta prática do crime de ameaça.
4.102 E-DOC Nº 07010030014201912. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 36/2018
(SIMP nº 000490-093/2018), com objetivo de averiguar possível omissão da autoridade policial em instaurar inquérito para apurar suposta
ocorrência de crimes que lhe foram noticiados.
4.103 E-DOC Nº 07010030017201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 42/2010 (SIMP nº 000108-199/2017) sobre improbidade administrativa.
4.104 E-DOC Nº 07010030018201984. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório
de ICP nº 009/2015 (SIMP nº 000646-199/2016), para apurar irregularidades encontradas nas escolas do município de Cocal/PI.
4.105 E-DOC Nº 07010030019201984. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 220/2018
(SIMP nº 000730-156/2018), trata de preocupação exteriorizada pelo SINPOLJUSPI sobre o eminente funcionamento da nova CASA DE
DETENÇÃO DE ALTOS/PI, sem que a obra esteja plenamente concluída e sem que sejam nomeados os agentes penitenciários concursados
4.106 E-DOC Nº 07010030049201934. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº
107/2018 (SIMP nº 000658-310/2018), sobre apurar suposta irregularidades em prestação de contas do Município de Nova Santa Rita, exercício
financeiro de 2011.
4.107 E-DOC Nº 07010030052201959. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Preparatório de ICP nº 02/2019, com objetivo de apurar irregularidades relatadas e abordadas minunciosamente na Prestação de Contas da
Prefeitura de Passagem Franca/PI, oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- TCE/PI, no exercício financeiro de 2016.
4.108 E-DOC Nº 07010030053201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Preparatório de ICP nº 01/2019, com objetivo de apurar irregularidades relatadas e abordadas minunciosamente na Prestação de Contas da
Prefeitura de Passagem Franca/PI, oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- TCE/PI, no exercício financeiro de 2016, no processo TC
nº 003033/2016, relativas ao Fundo Previdenciário da referida Prefeitura.
4.109 E-DOC Nº 07010030052201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
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Administrativo nº 036/2018 (SIMP nº 000959-310/2018), sobre acompanhamento de execução de multa. Procedimento Administrativo nº
037/2018 (SIMP nº 000547-310/2018), com objetivo de apurar situação de trafegabilidade de cargos pipa na Localidade Vila Betânia,
prejudicando a saúde dos moradores em razão de intensa poeira.
4.110 E-DOC Nº 07010030057201981. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia
de Fato nº 001/2019 (SIMP nº 000038-310/2019), sobre contratação de servidores sem concurso público para atuar no programa saúde de
família.
4.111 E-DOC Nº 07010030121201924. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
04/2019-C (SIMP nº 000144-089/2019), sobre pai que recusa a registrar e ajudar no sustento de criança.
4.112 E-DOC Nº 07010030128201946. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000064-085/2019), que trata sobre contas do Ex-gestor do município de Cristalândia do Piauí/PI, relativa ao exercício financeiro de 2014.
4.113 E-DOC Nº 07010030131201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000065-085/2019), que trata sobre contas do Ex-gestor do município de Cristalândia do Piauí/PI, relativa ao exercício financeiro de 2014.
4.114 E-DOC Nº 07010030135201948. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000066-085/2019), que trata sobre contas do Ex-gestor do município de Cristalândia do Piauí/PI, relativa ao exercício financeiro de 2014.
4.115 E-DOC Nº 07010030145201983. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000079-085/2019), reclamação anônima, dando conta de que estariam sendo praticados preços abusivos pelos revendedores de gás de cozinhaGLP no município de Corrente-PI.
4.116 E-DOC Nº 07010030143201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em ICP nº
16/2019, com objetivo de averiguar a existência de terreno de propriedade da OAB/PI, que está servindo como depósito irregular de resíduos
sólidos em área distinta do destino final, gerando danos ambientais com violação do Código de Posturas Municipal e Legislação Ambiental.
4.117 E-DOC Nº 07010030148201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicando propositura de ação referente ao
Procedimento Administrativo nº 62/2017 (SIMP nº 000253-262/2018), sobre acolhimento de adolescentes para aplicação de medidas protetivas.
4.118 E-DOC Nº 07010030176201934. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em
ICP Nº 14/2019, com objetivo de averiguar a existência de possível desvio de água de chafariz público da localidade Olho D'água, zona rural do
município de Nazaré do Piauí, para uso particular, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente.
4.119 E-DOC Nº 07010030178201923. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 014/2018 (SIMP
nº 000253-063/2017), sobre possível efetivação irregular de servidora pública em Campo Maior/PI.
4.120 E-DOC Nº 07010030182201991. Oriundo da Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
09/2018 (SIMP nº 000294-156/2018), por finalidade acompanhar a regularidade da Tomada de Preços nº 09/2018, realizada pelo município de
Altos.
4.121 E-DOC Nº 07010030282201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
03/2019 (SIMP nº 000020-319/2019) em ICP, relatando suposta acumulação ilegal de cargos por parte de vereador do município de Marcos
Parente-PI.
4.122 E-DOC Nº 07010030284201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
21/2018 (SIMP nº 000273-319/2018) em Procedimento Administrativo nº 04/2019, processo sigiloso.
4.123 E-DOC Nº 07010030285201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
05/2019 (SIMP nº 000308-319/2018) em Procedimento Administrativo nº 05/2019, sobre orientação e acompanhamento temporário.
4.124 E-DOC Nº 07010030291201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 002/2019
(SIMP nº 000090-310/2019), sobre irregularidades na prestação de contas anual da gestão do município de Capitão Gervásio Oliveira, referente
ao exercício de 2016.
4.125 E-DOC Nº 07010030243201911. Oriundo da Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
04/2019 (SIMP nº 000108-156/2019), por finalidade tão somente adotar medidas preventivas com relação ao Carnaval de Altos, em especial
relacionado a eventual abuso de instrumentos sonoros.
4.126 E-DOC Nº 07010030292201953. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 105/2018
(SIMP nº 000419-310/2018), para apurar supostas irregularidades consistentes na não devolução de taxas de inscrição de candidatos inscritos
em teste seletivo.
4.127 E-DOC Nº 07010030321201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 08/2018 (SIMP nº 000038-170/2018), com objetivo de acompanhar e fiscalizar o cumprimento de acordo firmado entre o
Ministério Público e o Município de Regeneração-PI referente ao atraso de salários dos servidores da educação.
4.128 E-DOC Nº 07010030331201912. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
24/2019-B (SIMP nº 000175-089/2019), situação de risco vivenciada por criança.
4.129 E-DOC Nº 07010030333201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
25/2019-B (SIMP nº 000174-089/2019), que noticia situação conflituosa vivenciada por menores.
4.130 E-DOC Nº 07010030333201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
26/2019-B (SIMP nº 000178-089/2019), situação de risco vivenciada por adolescente.
4.131 E-DOC Nº 07010030338201934. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
29/2019-B (SIMP nº 000177-089/2019), noticia suposto abuso praticado contra menores.
4.132 E-DOC Nº 07010030354201927. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento das seguintes Notícias de
Fato nº 018/2019 (SIMP nº 000180-197/2019), sobre possível crime de prevaricação. Nº 006/2019 (SIMP nº 000151-197/2019), trata sobre
possível crime de estupro de vulnerável. Nº 09/2019 (SIMP nº 000181-197/2019), sobre crime de desobediência. Nº 004/2019 (SIMP nº 000149197/2019), trata sobre emissão de 2ª via de Registro Civil.
4.133 E-DOC Nº 07010030391201934. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
08/2019 (SIMP nº 000057-150/2019), tratando sobre segunda via de certidão de nascimento de pessoa hipossuficiente.
4.134 E-DOC Nº 07010030394201979. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 005/2017
(SIMP nº 000152-232/2017), com objetivo de acompanhar e verificar a existência de eventuais irregularidades no quadro de pessoal do poder
executivo do município de Riacho Frio/PI
4.135 E-DOC Nº 07010030405201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
03/2019 (SIMP nº 000163-156/2019), com objetivo de registrar todas as discussões extrajudiciais (e-mail, audiência, etc...) sobre o objeto do
Processo Judicial 0801160-14.2018.8.18.0036, especialmente com relação a colocação de energia elétrica na localidade Fortaleza em Altos.
4.136 E-DOC Nº 07010030404201976. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000067-085/2019), sobre contas do gestor do município de Cristalândia do Piauí relativa ao exercício de 2014. Arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 032/2018 (SIMP Nº 000432-085/2018), com objetivo de apurar possível irregularidade na outorga de cessão de direitos sobre
imóvel por idosos.
4.137 E-DOC Nº 07010030406201964. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação das seguintes Notícias de Fato nº
23/2019 (SIMP nº 000167-090/2019), tendo por objeto requerimento de transporte para tratamento de saúde de idoso. Nº 22/2019 (SIMP nº
000163-090/2019), tendo por objeto averiguar denúncia de abuso financeiro à idosa. Nº 15/2019 (SIMP nº 000119-090/2019) tendo por objeto
averiguar denúncia de negligência e abuso financeiro a idoso e pessoa com deficiência.
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4.138 E-DOC Nº 07010030412201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000204-199/2018), trata sobre possível dano ambiental.
4.139 E-DOC Nº 07010030430201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Investigatório
Criminal nº 01/2009 (SIMP Nº 000030-199/2017), com objetivo de averiguar o efetivo pagamento dos servidores públicos do Cocal-PI referentes
aos meses de novembro e dezembro de 2008, em como o pagamento do 13º salário dos agentes comunitários de saúde atrasado desde outubro
de 2008.
4.140 E-DOC Nº 07010030443201973. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
02/2019, com o propósito de acompanhar as requisições ministeriais expedidas no âmbito desta Promotoria, notadamente aquelas endereçadas
à Polícia Civil, para as investigações de fatos encaminhados pelo Ministério Público aquele órgão e afins, como o objetivo de assegurar seu fiel
cumprimento ou encaminhamento para controle externo da atividade policial.
4.141 E-DOC Nº 07010030408201954. Oriundo da Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: instauração de ICPs Nº 003/2019 (SIMP nº
000237-197/2019) sobre Plano Socioeducativo de Luís Correia-PI. Nº 004/2019 (SIMP nº 000238-197/2019), sobre Plano Socioeducativo de
Cajueiro da Praia-PI.
4.142 E-DOC Nº 07010030442201929. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: instauração de ICP nº 006/2019, sobre
prestação de contas da Prefeitura Municipal de Queimada Nova/PI, no exercício financeiro de 2014.
4.143 E-DOC Nº 07010030457201997. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000409199/2017), com objetivo de fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de Cocal dos Alves/PI.
4.144 E-DOC Nº 07010030460201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
40/2018 em Procedimento Administrativo nº 08/2019 (SIMP nº 000335-319/2018), sobre apuração de prestação de serviço público de saúde pelo
município de Marcos Parente a usuário portador de doença crônica.
4.145 E-DOC Nº 07010030461201954. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
27/2018 em ICP nº 05/2019 (SIMP nº 000293-319/2018), atos de improbidade administrativa e outras irregularidades praticadas por agentes
públicos.
4.146 E-DOC Nº 07010030462201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
11/2019 em Procedimento Administrativo nº 06/2019 (SIMP nº 000028-319/2019), sobre pedido de acompanhamento da situação de idosas, pelo
juízo de 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA.
4.147 E-DOC Nº 07010030463201944. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
46/2018 em Procedimento Administrativo nº 07/2019 (SIMP nº 000377-319/2018), noticiando suposta situação de vulnerabilidade de pessoa
menor de idade.
4.148 E-DOC Nº 07010030464201999. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
13/2018 em Procedimento Administrativo nº 16/2019 (SIMP nº 000263-319/2018), sobre transporte escolar.
4.149 E-DOC Nº 07010030268201914. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
(SIMP nº 000134-060/2019), trata-se de supostas irregularidades no funcionamento do SAAE do município de Campo Maior, desvio de verbas
públicas, perseguições políticas, contratações de pessoas sem a previa aprovação em concurso público e uso de máquina pública em benefício
próprio e de terceiros.
4.150 E-DOC Nº 07010030478201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 008/2017 (SIMP nº
000496-199/2017), trata sobre Fundos.
4.151 E-DOC Nº 07010030408201954. Oriundo da Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
03/2019 (SIMP nº 000163-156/2019), com objetivo de registrar todas as discussões extrajudiciais (e-mail, audiência, etc...) sobre o objeto do
Processo Judicial 0801160-14.2018.8.18.0036, especialmente com relação a colocação de energia elétrica na localidade Fortaleza em Altos.
4.152 E-DOC Nº 07010030489201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Nº 11/2019 em
ICP nº 03/2019 (SIMP nº 000047-156/2019), sobre manifestação de estudantes e trabalhadores de Altos que apontam abusividade nas tarifas
cobradas na linha TERESINA-ALTOS/ALTOS-TERESINA prestada pela Empresa Expresso Barroso.
4.153 E-DOC Nº 07010030489201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
001248-086/2018), com objetivo de averiguar suposta fraude à execução e crime de ameaça.
4.154 E-DOC Nº 07010030580201916. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 26/2018
(SIMP nº 000461-093/2018), com objetivo de averiguar prática de eventual crime de desobediência por parte do Delegado de Polícia Civil de
Picos/PI.
4.155 E-DOC Nº 07010030574201951. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração dos seguintes Procedimentos
Administrativos (SIMP nº 000776-177/2018), com objetivo de averiguar denúncia de maus-tratos e abuso financeiro à idosa. (SIMP nº 000124090/2019), com objetivo de averiguar denúncia de supostas agressões físicas à idosa. (SIMP nº 000040-090/2019), para apurar possível situação
de abuso financeiro e negligência à idosa. (SIMP nº 000036-090/2019) para averiguar suposta negligência e violência psicológica contra PCD.
(SIMP nº 000725-090/2018) sobre requerimento de tratamento de saúde para paciente.
4.156 E-DOC Nº 07010030819201941. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 002/2019
(SIMP nº 000055-179/2019), a fim de apreciar a denúncia sobre a não disponibilização de professor para auxiliar adolescente portadora de
Síndrome de Down, no âmbito da Escola Municipal Francisco Crisanto, localizada no município de Jaicós/PI.
4.157 E-DOC Nº 07010030817201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato (SIMP nº
001518-100/2018) em ICP, com objetivo de averiguar a existência de possíveis irregularidades na aprovação da Resolução nº 01/2017, pela
Câmara Municipal de Arraial, que promove a organização da estrutura do Poder Legislativo de Arraial e dá outras providências, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
4.158 E-DOC Nº 07010030571201917. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 39/2018
(SIMP nº 000514-093/2018), sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.
4.159 E-DOC Nº 07010030568201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 23/2019, com objetivo de garantir a inclusão de usuária/dependente de drogas na Rede de Atenção Básica de Saúde- CAPS, com o seu
efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração Pública, a fim de que possa viver com dignidade e respeito.
4.160 E-DOC Nº 07010030584201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 003/2018 (SIMP nº 000090-151/2018), com objetivo de averiguar a prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 155, do
Código Penal; artigo 45 da Lei nº 9.605/98.
4.161 E-DOC Nº 07010030575201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes
Procedimentos Administrativos nº 03/2016 (SIMP nº 000211-095/2016), para acompanhar e fiscalizar a adoção de medidas de proteção à idosa,
que estava em situação de vulnerabilidade social devido à ausência de vínculos familiares. Procedimento Administrativo Nº 25/2017 (SIMP nº
000430-095/2016), para acompanhar e fiscalizar a adoção de medidas de proteção à adolescente. Procedimento Administrativo Nº 04/2018
(SIMP nº 000219-095/2018), para apurar fatos relacionados a situação de vulnerabilidade de menor por negligência de sua genitora e
acompanhar a adoção das medidas de proteção cabíveis para proteção e garantia de seus direitos. Procedimento Administrativo nº 04/2017
(SIMP nº 000317-095/2015), para apurar fatos relacionados a supostos abusos sexuais e acompanhar a adoção das medidas de proteção
cabíveis para proteção e garantia de seus direitos. Procedimento Administrativo nº 23/2017 (SIMP nº 000405-095/2017), instaurado para fiscalizar
e acompanhar a adoção de medidas de proteção a menor de 7 anos de idade. Procedimento Administrativo nº 11/2017 (SIMP nº 000486095/2016), processo sigiloso. Procedimento Administrativo nº 19/2017 (SIMP nº 000211-095/2016), instaurado para fiscalizar e acompanhar a
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adoção de medidas de proteção a menor. Procedimento Administrativo nº 07/2018 (SIMP nº 000767-095/2017), instaurado para apurar situação
de risco em que se encontra idosa, em razão de suposta negligência dos filhos. Procedimento Administrativo nº 15/2017 (SIMP nº 000115095/2016), instaurado para fiscalizar e acompanhar a adoção de medidas de proteção a criança em situação de risco.
4.162 E-DOC Nº 07010030649201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000029-151/2017), sobre verificação das condições de funcionamento da Unidade de Saúde "Antônio dos Santos, no
município de Beneditinos-PI.
4.163 E-DOC Nº 07010030682201923. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 22/2017 (SIMP nº
000322-090/2016), com objetivo de apurar irregularidades na administração do Hospital Regional Justino Luz de Picos/PI.
4.164 E-DOC Nº 07010030686201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 024/2010 (SIMP nº
000064-199/2017), instaurado com objetivo de regularizar e apurar possíveis responsabilidades administrativas quanto ao sistema de concessão
de auxílios assistenciais pelo Município de Cocal/PI.
4.165 E-DOC Nº 07010030690201971. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 012/2017 (SIMP nº 000164-059/2017), sobre irregularidades na prestação de serviços de mototaxistas.
4.166 E-DOC Nº 07010030715201935. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: prorrogação dos seguintes ICPs nº
02/2018, com objeto a apuração de irregularidades no concurso público para provimento de cargos públicos do Município de São João do Arraial.
ICP nº 04/2018, com objetivo de apurar as irregularidades em pagamentos realizados pela Prefeitura de Matias Olímpio-PI. ICP nº 013/2017, com
objetivo de investigar as contratações e pagamentos dos serviços de limpeza pública no município de São João do Arraial.
4.167 E-DOC Nº 07010030720201948. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº
29/2018 em ICP Nº 02/2019 (SIMP nº 000301-319/2018), para investigar irregularidades na prestação de serviço público.
4.168 E-DOC Nº 07010030721201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 013/2017 (SIMP
nº 000227-156/2017), instaurado com objetivo de apurar irregularidades apontadas pelo TCE/PI realizadas pelo Município de Altos em relação
aos recursos da Controladoria Geral-2011.
4.169 E-DOC Nº 07010030735201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
46/2018 (SIMP nº 000131-228/2019), sobre exercício ilegal da profissão. Notícia de Fato nº 45/2019 (SIMP nº 000037-228/2019), sobre exercício
ilegal da profissão. Notícia de Fato nº 44/2019 (SIMP nº 000062-228/2019), sobre exercício ilegal da profissão. Notícia de Fato nº 47/2019 (SIMP
nº 000115-228/2019), sobre exercício ilegal da profissão.
4.170 E-DOC Nº 07010030746201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 10/2019, com finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Antônio Almeida.
4.171 E-DOC Nº 07010030758201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 11/2019, com finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Porto Alegre.
4.172 E-DOC Nº 07010030690201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 012/2017 (SIMP nº 000164-059/2017), com objetivo de apurar irregularidades na Associação de Mototaxistas de José de
Freitas- AMOTAJF, outras associações e mototaxistas freitenses.
4.173 E-DOC Nº 07010030771201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 12/2019, instauração de Procedimento Administrativo nº 11/2019, com finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do
Conselho Tutelar da cidade de Marcos Parente.
4.174 E-DOC Nº 07010030776201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes- PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº
000205-237/2018), com objetivo de apurar possível ausência normativa na fixação dos subsídios dos vereadores de Conceição do Canindé/PI.
4.175 E-DOC Nº 07010030788201927. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 17/2018 (SIMP nº 000137-088/2019), com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a possível dano ambiental e direito de vizinhança.
4.176 E-DOC Nº 07010030832201915. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: prorrogação de PIC (SIMP nº 000606086/2017), sobre improbidade administrativa.
4.177 E-DOC Nº 07010030837201921. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000004-092/2019), processo sigiloso.
4.178 E-DOC Nº 07010030860201916. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri- PI. Assunto: instauração de PIC nº 04/2019, sobre abuso
de autoridade.
4.179 E-DOC Nº 07010030891201977. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 02/2019-B (SIMP nº 000027-089/2019), sobre possível violação dos direitos da criança.
4.180 E-DOC Nº 07010030892201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 07/2016 (SIMP nº
000230-088/2015), sobre improbidade administrativa.
4.181 E-DOC Nº 07010030900201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
20/2018 (SIMP nº 000155-088/2018), instaurado para averiguar suposto aumento indevido nos salários dos Secretários do Município de Santa
Cruz do Piauí.
4.182 E-DOC Nº 07010030904201916. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri- PI. Assunto: instauração de PIC nº 05/2019, sobre abuso
de autoridade.
4.183 E-DOC Nº 07010030904201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos- PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 004/2019, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a Comunidade Terapêutica Mão Amiga sediada no Município de
Beneditinos-PI, que presta serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoativas.
4.184 E-DOC Nº 07010030943201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 07/2016 (SIMP nº 000455-095/2016), autuado a partir de denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar de São
Raimundo Nonato sobre adolescente, para providências em relação ao comportamento do jovem, que estava envolvido com usuário de drogas e
o suposto furto de uma motocicleta.
4.185 E-DOC Nº 07010030946201949. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: conversão de Procedimento
Preparatório nº 15/2018 (SIMP nº 000257-161/2018) em ICP, tendo como objeto a apuração de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pela
então Controladora Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI.
4.186 E-DOC Nº 07010030950201915. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 125/2017 (SIMP
nº 000045-061/2016), sobre possível ilegalidade em aumento de subsídio aos vereadores de Campo Maior/PI.
4.187 E-DOC Nº 07010030956201984. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 12/2017 (SIMP nº 000113-095/2016) processo sigiloso.
4.188 E-DOC Nº 07010030966201911. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000005-092/2019), que cuida de apuração de fato criminoso, consubstanciado no crime organização criminosa e tráfico de drogas.
4.189 E-DOC Nº 07010030969201953. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 020/2010 (SIMP nº
000071-199/2017), a fim de investigar possível irregularidade no cumprimento do Estatuto do Magistério do Município de Cocal/PI.
4.190 E-DOC Nº 07010030975201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
001/2019 (SIMP nº 000118-197/2019), sobre guarda.
4.191 E-DOC Nº 07010031026201948. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
43/2017 (SIMP nº 000061-088/2016), com objetivo de acompanhar a instalação do Instituto Médico Legal do Município de Picos-PI.
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4.192 E-DOC Nº 07010031047201963. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 05/2018
(SIMP nº 000006-281/2018) em Procedimento Administrativo nº 09/2019, com objetivo de acompanhar o andamento do Inquérito Policial que
apura homicídio.
4.193 E-DOC Nº 07010031125201921. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 25/2019 (SIMP nº
000189-090/2019), tendo por objetivo requerimento de transporte para tratamento de saúde à paciente. Notícia de Fato nº 24/2019 (SIMP nº
000171-090/2019), tendo por objetivo requerimento de transporte para tratamento de saúde à paciente.
4.194 E-DOC Nº 07010031139201943. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 10/2014 (SIMP nº
000529-206/2016), trata sobre serviços hospitalares.
4.195 E-DOC Nº 07010031065201945. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Preparatório nº 13/2018 (SIMP nº 000078-170/2018), com objetivo de apurar irregularidades no CAPS de Regeneração/PI, concernente no
fechamento do serviço durante o recesso de fim de ano, fato que compromete a prestação de serviços à saúde da população em geral.
4.196 E-DOC Nº 07010031067201934. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação das seguintes
Notícias de Fato nº 032/2019 (SIMP nº 000185-310/2019) NF nº 026/2019 (SIMP nº 000187-310/2019), sobre execução de alimentos. NF nº
035/2019 (SIMP nº 000189-310/2019), sobre criação de animal de grande porte em zona urbana. NF nº 033/2019 (SIMP nº 000186-310/2019),
sobre denúncia feita através de Ouvidoria do MPPI. NF nº 020/2019 (SIMP nº 000167-310/2019), sobre uso indevido do espaço público. NF nº
014/2019 (SIMP nº 000156-310/2019), sobre criança em situação de vulnerabilidade. NF nº 027/2019 (SIMP nº 000180-310/2019), sobre
reconhecimento de paternidade.
4.197 E-DOC Nº 07010031103201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 31/2018 (SIMP nº 000425-085/2018), com objetivo de apurar possível ocorrência de abuso e/ou negligência a pessoa idosa.
4.198 E-DOC Nº 07010031114201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 165/2018
(SIMP nº 000601-156/2018), sobre maus-tratos.
4.199 E-DOC Nº 07010031211201932. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 162/2018
(SIMP nº 000580-156/2018), aberta para apurar acessibilidade e infiltrações no Hospital José Gil Barbosa.
4.200 E-DOC Nº 07010031241201949. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
54/2017 (SIMP nº 000256-262/2018), com objetivo de acompanhar o planejamento e a execução de ações de prevenção e controle das doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue, no município de Santo Antônio de Lisboa.
4.201 E-DOC Nº 07010031253201973. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 001417100/2018), com objetivo de apurar possíveis irregularidades na utilização de máquina (PAC 2) do município de Arraial em obras licitadas para
execução por empresa particular.
4.202 Ofício 93/2019. Oriundo da Corregedoria-Geral do MPPI-PI. Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº
19.21.0378.0000337/2018-76, relativo ao esforço concentrado realizado na 5º e 10º Promotorias de Justiça de Teresina/PI.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 03 DE ABRIL DE 2019.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI5936
PORTARIA PGJ/PI Nº 0796/2019
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO a nomeação do servidor do Ministério Público do Estado do Piauí, Márcio Martins Moura Filho, Analista
Ministerial (matrícula 116) designado anteriormente através da Portaria PGJ nº 0673/2019, de 14 de março de 2019, para auxiliar os trabalhos da
Comissão de Organização do Processo Seletivo 2019 para Estagiários de Nível Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
Art. 2º. DESIGNAR osservidores abaixo relacionados para, sob a presidência da Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MARQUES,
Diretora Geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, auxiliarem os trabalhos da Comissão de Organização do Processo
Seletivo 2019 para Estagiários de Nível Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
ANEXO ÚNICO
NOME

MAT.

CARGO

Alessandro Rufino de Carvalho

222

Analista Ministerial

Gabriela Pires Amâncio

391

Analista Ministerial

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 27 de março de 2019.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em Exercício
PORTARIA PGJ Nº 821/2019
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,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria nº 794/2019, que designou o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, no período de 10 a 29 de abril
de 2019, em razão das férias da titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 29 de março de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 822/2019
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, titular da Promotoria de Justiça de Cocal, para, sem prejuízo das
funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, no período de 10 a 29 de abril de 2019, em razão das férias da
titular.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 29 de março de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 824/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA,, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, em 14 a 27 de março de 2019, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotor de Justiça ADRIANO
FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 14/03/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de março de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 825/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Subprocuradora de
Justiça MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, referentes ao 1º período do exercício de 2019, previstas para o período de 01 a 30 de abril de
2019, conforme a escala publicada no Diário Eletrônico n° 97, de 24 de janeiro de 2018, ficando os trinta dias para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de março de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 826/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 762/2019, para constar o seguinte: "CONCEDER à servidora EMANUELY SILVA COSTA, Técnica Ministerial,
matrícula nº 225, 02 (dois) dias de compensação, para serem fruídos nos dias 25 e 26 de abril de 2019, referentes à participação como membro
do coral "Vozes do MP", nos dias 07 de agosto de 2018 e 12 de dezembro de 2018, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 827/2019
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça EDUARDO PALACIO ROCHA, titular da Promotoria de Justiça de Pio IX, para atuar na sessão do Tribunal
Popular do Júri, referente ao processo nº 0000917-92.2017.8.18.0051, que tem como réu Ananias de Sousa Neto, e vítima Manoel Barbosa
Machado, a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, na Comarca de Fronteiras-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 828/2019
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 em conformidade com o Ato 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça CLOTILDES COSTA CARVALHO, titular da 10ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo das funções
que exerce, responder pela 7ª Procuradoria de Justiça, no período de 01 a 20 de abril de 2019, em razão das férias da titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 829/2019
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 em conformidade com o Ato 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 1ªPromotoria de Justiça de Altos, para, sem prejuízo das funções
que exerce, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Altos, no período de 01 a 30 de abril de 2019, em razão das férias do titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 830/2019
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,
CONSIDERANDO a posse do Procurador de Justiça, Dr. Luís Francisco Ribeiro, titular da 9ª Procuradoria de Justiça, no cargo de CorregedorGeral do Ministério Público;
CONSIDERANDO que a substituição legal da 9ª Procuradoria de Justiça, nos termos do Ato PGJ nº 611/2016, compete ao Procurador de Justiça
titular da 8ª Procuradoria de Justiça,
RESOLVE:
DESIGNAR o Procurador de Justiça ARISTIDES SILVA PEREIRA, titular da 8ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas atribuições
legais, responder pela 9ª Procuradoria de Justiça, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 831/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
para atuar nas audiências de atribuição da 13ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 01 de abril de 2019, na 2ª Vara do
Tribunal do Júri de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 832/2019
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 em conformidade com o Ato 611/2016,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria nº 51/2019, que designou a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA DE ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular
da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas demais funções, responder pela Promotoria de Justiça de Capitão de
Campos, até ulterior deliberação, com efeitos retroativos ao dia 07 de janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 833/2019
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 em conformidade com o Ato 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, até ulterior deliberação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 834/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 684/2019, datada de 15/03/2019, que concedeu o gozo de licença para tratamento de saúde à Promotora
de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para que, onde se lê "Conceder, de 12 a 26 de
março de 2019, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde", leia-se "Conceder, de 12 a 15 de março de 2019, 04 (quatro) dias de
licença para tratamento de saúde", conforme atestado médico, de acordo com o art. 20 º da Resolução CSMP-PI nº 06/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 835/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 25 a 26 de março de 2019, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO
SEREJO SILVA, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de
1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 25/03/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 836/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à Promotora de Justiça MARIA DO AMPARO DE SOUSA, Titular 10ª Promotoria de Justiça de Teresina, 01 (um) dia de
compensação para ser fruído em 27 de janeiro de 2019, referente a 01 (um) dia de serviço em plantão ministerial realizado em 02 de maio de
2019, conforme o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 04/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 837/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER, de 01 a 20 de abril de 2019, o gozo do saldo de 20 (vinte) dias de férias à Proocuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS
MOURA BORGES CAMPOS, referentes ao 1º período do exercício de 2006, conforme PGA 19.21.0378.0000279/2018-90, de acordo com o Ato
PGJ nº 817/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 838/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
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RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de
JustiçaTERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS, referentes ao 1º período do exercício de 2019, previstas para o período de 01 a 30
de abril de 2019, conforme a Portaria PGJ nº 381/2019, qua alterou a escala publicada no DEMPPI n° 309, de 12/12/2018, ficando o saldo de 30
(trinta) dias para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 840/2019
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 em conformidade com o Ato 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça CATARINA GADELHA MALTA MOURA RUFINO, titular da 15ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela 13ª Procuradoria de Justiça, no período de 01 a 05 de abril de 2019, enquanto durar o
afastamento da titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 841/2019
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no Júri,
para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri, referente ao processo nº 0003808-49.2017.8.18.0031, crime de homicídio qualificado, que tem
como réus Francisco Wanderson Castro e Francisco Wagner do Nascimento, e vítima José Armando Vieira de Souza, a ser realizada no dia 02
de abril de 2019, na Comarca de Parnaíba-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 842/2019
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 em conformidade com o Ato PGJ 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Promotoria de Justiça de Luís Correia, de 01 a 30 de abril de 2019, enquanto durarem as férias do titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 843/2019
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 em conformidade com o Ato PGJ 835/2018,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria nº 777/2019, que designou o Promotor de Justiça FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, titular da Promotoria de Justiça
de Cocal, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Luís Correia, no período de 01 a 30 de abril de
2019, em razão das férias do titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 844/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
para atuar nas audiências de atribuição da 15ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 02 de abril de 2019, na 1ª Vara do
Tribunal do Júri de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 845/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, JONATAN SANTOS DE CASTRO e ANTÔNIO MARCOS PESSOA para
integrarem a comissão responsável pela avaliação do estado de conservação dos veículos do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 849/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o deferimento
da solicitação contida no Memorando nº 18/2019-CAODEC/MPPI,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FLÁVIA GOMES CORDEIRO, Coordenadora do CAODEC, para se deslocar à Promotoria de Justiça de
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Canto do Buriti, a fim de ministrar a capacitação do Projeto Queremos Paz, com a temática Bullying, para os professores da Rede Municipal e
Estadual de Ensino daquele município, bem como designar a psicóloga GABRIELA PIRES AMÂNCIO, para tratar sobre a temática Valorização
da Vida, e a servidora LAYLA CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEÔNIDAS, para participar da organização do evento, a ser realizado no dia
09 de abril de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. EDITAIS/PGJ/PI5937
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 030/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, com fundamento naLei Complementar nº 12/93, na Lei Federal nº
11.788/2008, na Resolução CNMP nº 42/2009 e no Ato PGJ nº 473/2014, considerando a publicação do Edital 17/2019, de 14 de março de 2019,
RESOLVE RETIFICAR, o item 3 da forma a seguir especificada:
3. DA CONTRAPARTIDA
Os servidores que atuarem como fiscais de prova, com participação comprovada por meio de assinatura de lista de frequência e ata de sala,
farão jus a UM DIA E MEIO (1,5) de folga do serviço, por turno trabalhado, a serem gozadas em momento oportuno, mediante requerimento
prévio à Coordenadoria de Recursos Humanos, após anuência de seu superior hierárquico.
Teresina, 29 de março de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2.3. ATOS PGJ /PI5948
ATO PGJ-PI Nº 894/2019
Dispõe sobre a delegação da atuação do Ministério Público do Estado do Piauí nos processos judiciais e extrajudiciais cíveis e criminais de
atribuição do Procurador Geral de Justiça e dá outras providências.
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, Doutor CLEANDRO ALVES DE MOURA, no exercício de suas atribuições conferidas pelo artigo 29,
inciso IX, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e pelo artigo 39, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de
1993;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor distribuir as atribuições do Procurador Geral de Justiça, visando elevar a eficiência da atuação
finalística do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o artigo 29, inciso IX, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e o artigo 39, inciso XI, da Lei Complementar Estadual
nº 12, de 18 de dezembro de 1993, estabelecem que compete ao Procurador Geral de Justiça "delegar a membro do Ministério Público suas
funções de órgão de execução";
RESOLVE:
Art. 1º Fica delegada aos membros designados para chefiar a Subprocuradoria de Justiça Institucional e a Subprocuradoria de Justiça Jurídica,
órgãos subordinados ao Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, a atribuição de atuar nos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais
de natureza cível e criminal de atribuição do Procurador Geral de Justiça, perante qualquer juízo ou tribunal, com todas as prerrogativas do
Ministério Público.
Art. 2º A delegação prevista no presente Ato não exclui a atribuição do Procurador Geral de Justiça para a eventual prática dos atos ora
delegados.
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 03 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 5927
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 02 (dois) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, na sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, situada na Rua Padre
Domingos, nº 505, centro, Piripiri/PI, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato representado pelo
Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, doravante denominado COMPROMITENTE; e do outro lado, a
empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME, inscrita no CNPJ nº 28.467.795/0001-61, representada pela Srª Rosimar de Sousa, aqui
denominada COMPROMISSÁRIA; diante das investigações procedidas pelo Órgão Ministerial Estadual por meio do Procedimento Administrativo
nº 182/2018 - Simp nº 232-076/2018, que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, firmam o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º do Decreto
Federal nº 2.181/97, e no art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que será regulamentado pelas seguintes condições.
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, incumbindo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, consoante prescrição da Constituição Federal,
arts. 127, caput, e 129, inciso III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá firmar Termo de Ajustamento de Conduta nos procedimentos de sua competência, consoante
disposição do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985;
CONSIDERANDO que a proteção ao consumidor é direito fundamental previsto no art.5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e na legislação
consumerista;
CONSIDERANDO que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor vem buscando a harmonia nas relações de consumo, através da
preservação dos direitos básicos do consumidor;
CONSIDERANDO que é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicas, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo, atendendo como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor, inserido no art. 6, IV, do CDC, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
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CONSIDERANDO que o art. 30 do Diploma Consumerista pátrio prevê que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado;
CONSIDERANDO que conforme o art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
CONSIDERANDO que o transporte irregular de GLP (vulgo "gás de cozinha") representa grandes riscos à população, exigindo cuidados
específicos previstos em normas e portarias;
CONSIDERANDO que, segundo os artigos 3º e 5º da Resolução nº 26, de 17 de maio 2015, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) é proibida a
utilização de reboque e veículo fechado no transporte de recipientes transportáveis de GLP, os quais somente poderão ser transportados na
posição vertical, exceto para recipientes transportáveis de GLP com capacidade nominal de 20 quilogramas;
CONSIDERANDO que somente os distribuidores e revendedores de GLP, autorizados pela ANP, podem realizar a entrega de recipientes
transportáveis de GLP em domicílio de consumidores, em estabelecimentos comerciais e industriais para consumo próprio ou em outro
revendedor autorizado (art. 13, Resolução nº 26/2015, da ANP);
CONSIDERANDO que é proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata a Lei nº 12.009 de 29
de Julho 2009, com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg, desde que com auxílio de sidecar;
CONSIDERANDO que o transporte de GLP, além do sidecar, também é permitido por triciclos, necessitando, em ambos os casos, ser
transportada a carga na posição vertical, com proteção lateral e gradeado, a fim de impedir o movimento do botijão e seu desprendimento do
veículo;
CONSIDERANDO que a maioria dos flagrantes de transporte irregular são de motocicletas carregando vários botijões de gás, os quais são
acondicionados na posição horizontal sem qualquer espécie de proteção contra choques;
CONSIDERANDO que se tem verificado no município de Piripiri-PI um grande número de revendedores clandestinas de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), os quais não estão devidamente registrados como pessoa jurídica, tampouco emitem nota fiscal da venda;
CONSIDERANDO os Autos de Infração encaminhados a esta Promotoria de Justiça, os quais autuaram revendedoras ilegais de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) no município de Piripiri-PI, por meio de fiscalização em decorrência do evento "MP em Ação - Procon Itinerante" realizado nos
dias 05 e 06 de Julho de 2018;
CONSIDERANDO que, denominada situação, além de reproduzir evidente concorrência desleal em desfavor do revendedor autorizado que
suporta todos os ônus legais decorrentes de sua atividade lícita, é, ainda, potencialmente perigosa à população haja vista os perigos de
explosões e incêndios;
CONSIDERANDO que a venda ilegal de GLP também é considerada prática criminosa (Art. 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.176/91);
CONSIDERANDO que os problemas acima discorridos demandam uma solução em conjunto por abranger diversos órgãos e setores públicos e
privados;
CONSIDERANDO a necessidade de conceder tratamento coletivo à presente questão.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, objetivando regularizar a venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
no município de Piripiri-PI, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME OBRIGA-SE, de imediato, a encerrar a venda de Gás Liquefeito
de Petróleo - GLP, enquanto não conseguir a Autorização da ANP como revendedora legal de GLP, tendo em vista que o estabelecimento
comercial acima descrito não possui a referida autorização da ANP, além de não apresentar condições para armazenar, transportar e revender o
referido produto, em conformidade as determinações da ANP, dando destinação adequada aos botijões com GLP que estejam em sua posse.
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a realizar a
venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) exclusivamente ao consumidor final e às outras empresas revendedoras se devidamente autorizadas
pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), ABSTENDO-SE, permanentemente, de comercializar o produto a qualquer revendedor,
estabelecimento comercial, ambulante ou congênere, não autorizados pelos órgãos competentes (ANP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura
Municipal).
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica acordado a perda dos 2 (dois) botijões de GLP apreendidos no auto de infração nº 7053, lavrado em 06/07/2018.
Parágrafo único - A destinação dos botijões a que se refere o caput poderá feita das seguintes formas:
a) Alienação mediante licitação pública;
b) Incorporação ao patrimônio de órgãos da administração pública;
c) Doação a entidades sem fins lucrativos.
CLÁUSULA QUARTA - A empresa , revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a transportar os botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
com a finalidade de venda ao consumidor final, apenas em veículos apropriados para tal, inclusive quando da utilização de motocicletas,
atendendo ainda para o seguinte:
a) Estejam adaptados para o transporte de GLP nos termos do art. 139-A, da Lei 9.503/97, com nova redação conferida pela Lei 12.009, de 29 de
Julho de 2009, e da Resolução CONTRAN nº 356, de 02 de agosto de 2010, podendo, inclusive, utilizar side car ou moto carga, desde que
devidamente regularizado pelo DETRAN;
b) Os veículos devem estar registrados no Órgão de Trânsito competente em nome da pessoa Jurídica respectiva;
c) Os veículos utilizados para o transporte e comercialização de GLP devem ser conduzidos apenas por pessoas com vínculo empregatício
devidamente formalizado e identificados com o nome da empresa jurídica empregadora;
Os veículos devem estar devidamente caracterizados com o nome da bandeira distribuidora, da revenda, endereços da revenda, telefone, CNPJ
e registro junto à ANP, devendo a mesma obrigação ser estendida aos veículos de assistência técnica, ficando proibida a utilização de venda de
gás em carriolas, veículos de propulsão humana ou tração animal.
CLÁUSULA QUINTA- A empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME, revendedora de GLP, compromete-se em manter um quadro
informativo legível e com boa visibilidade para os consumidores, contendo a sua razão social, a bandeira da Distribuidora, o nome, endereço e o
telefone do órgão encarregado da fiscalização, devendo dispor de balança em perfeito estado de conservação e funcionamento, certificada pelo
INMETRO, que permita ao consumidor conferir o peso do recipiente que estiver adquirindo, e fornecer nota fiscal destinada ao adquirente final.
CLÁUSULA SEXTA- A empresa , ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME revendedora de GLP, compromete-se a retirar de imediato todos os
vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que lhes pertençam e estejam estocados para comercialização em locais não autorizados, sendo
permitida a comercialização apenas nas suas respectivas sedes autorizadas que estejam em absoluta conformidade com as normas vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME, revendedora de GLP autorizada, somente fará a entrega domiciliar
do GLP por meio de funcionários devidamente registrados, treinados e fardados com a logomarca da empresa Distribuidora respectiva,
identificado por crachá funcional.
CLÁUSULA OITAVA: A empresa ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME compromete-se a tirar de circulação os botijões de gás liquefeito de
petróleo - GLP que apresentarem grandes áreas de amassamentos visíveis, corrosão ou sinais de avaria que importem em risco para o
consumidor.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado deste Termo de Ajustamento de Conduta acarretará a imposição de multa, por evento, no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - Em atenção à Recomendação PGJ nº 01/2013 da Procuradoria Geral de Justiça, fica a empresa COMPROMISSÁRIA
obrigada, a partir da data da assinatura deste TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, a divulgar a implantação dos compromissos ora
assumidos, mediante a disponibilização de modelos de contratos e distratos, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí-OMP/PI para
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que os usuários possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados.
PARÁGRAFO ÚNICO - As formas de contato para a OMP/PI são:
a) Disque 127;
b) E-mail: ouvidoria@mppi.mp.br e;
c) Correspondência: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Av. Lindolfo monteiro, nº 911, Fátima, CEP: 64.049-440 - Teresina/PI.
(86) 3216-4550.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Cumpridos integralmente os dispositivos deste Termo, o Ministério Público compromete-se a arquivar o
Processo Administrativo em epígrafe, de modo que, na hipótese de eventual descumprimento por parte da reclamada, igualmente compromete-se
a promover sua notificação para que sejam adotadas todas as medidas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Termo de Ajustamento de Conduta não prejudica eventual ação judicial promovida pelos consumidores
ou terceiros no exercício de seus direitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A superveniência de óbices e obstáculos para a implantação do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizada, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Fica eleito o foro da Comarca de Piripiri/PI para dirimir eventuais problemas decorrentes do presente Termo de
Ajustamento de Conduta, inclusive eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei nº 7.347/85, com renuncia a
qualquer outro.
E por estarem os signatários em comum acordo, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, em duas vias de igual teor, que terá
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
____________________________________________
ROSIMAR DE SOUSA
ROSIMAR DE SOUSA 84934735372 - ME
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 02 (dois) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, na sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, situada na Rua Padre
Domingos, nº 505, centro, Piripiri/PI, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato representado pelo
Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, doravante denominado COMPROMITENTE; e do outro lado, a
empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME, inscrita no CNPJ nº 14.432.673/0001-25, representada pelo Sr. Antônio Carlos
de Sousa, aqui denominada COMPROMISSÁRIA; diante das investigações procedidas pelo Órgão Ministerial Estadual por meio do
Procedimento Administrativo nº 182/2018 - Simp nº 232-076/2018, que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, firmam o presente TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor,
no art. 6º do Decreto Federal nº 2.181/97, e no art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que será regulamentado pelas seguintes
condições.
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, incumbindo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, consoante prescrição da Constituição Federal,
arts. 127, caput, e 129, inciso III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá firmar Termo de Ajustamento de Conduta nos procedimentos de sua competência, consoante
disposição do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985;
CONSIDERANDO que a proteção ao consumidor é direito fundamental previsto no art.5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e na legislação
consumerista;
CONSIDERANDO que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor vem buscando a harmonia nas relações de consumo, através da
preservação dos direitos básicos do consumidor;
CONSIDERANDO que é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicas, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo, atendendo como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor, inserido no art. 6, IV, do CDC, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
CONSIDERANDO que o art. 30 do Diploma Consumerista pátrio prevê que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado;
CONSIDERANDO que conforme o art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
CONSIDERANDO que o transporte irregular de GLP (vulgo "gás de cozinha") representa grandes riscos à população, exigindo cuidados
específicos previstos em normas e portarias;
CONSIDERANDO que, segundo os artigos 3º e 5º da Resolução nº 26, de 17 de maio 2015, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) é proibida a
utilização de reboque e veículo fechado no transporte de recipientes transportáveis de GLP, os quais somente poderão ser transportados na
posição vertical, exceto para recipientes transportáveis de GLP com capacidade nominal de 20 quilogramas;
CONSIDERANDO que somente os distribuidores e revendedores de GLP, autorizados pela ANP, podem realizar a entrega de recipientes
transportáveis de GLP em domicílio de consumidores, em estabelecimentos comerciais e industriais para consumo próprio ou em outro
revendedor autorizado (art. 13, Resolução nº 26/2015, da ANP);
CONSIDERANDO que é proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata a Lei nº 12.009 de 29
de Julho 2009, com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg, desde que com auxílio de sidecar;
CONSIDERANDO que o transporte de GLP, além do sidecar, também é permitido por triciclos, necessitando, em ambos os casos, ser
transportada a carga na posição vertical, com proteção lateral e gradeado, a fim de impedir o movimento do botijão e seu desprendimento do
veículo;
CONSIDERANDO que a maioria dos flagrantes de transporte irregular são de motocicletas carregando vários botijões de gás, os quais são
acondicionados na posição horizontal sem qualquer espécie de proteção contra choques;
CONSIDERANDO que se tem verificado no município de Piripiri-PI um grande número de revendedores clandestinas de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), os quais não estão devidamente registrados como pessoa jurídica, tampouco emitem nota fiscal da venda;
CONSIDERANDO os Autos de Infração encaminhados a esta Promotoria de Justiça, os quais autuaram revendedoras ilegais de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) no município de Piripiri-PI, por meio de fiscalização em decorrência do evento "MP em Ação - Procon Itinerante" realizado nos
dias 05 e 06 de Julho de 2018;
CONSIDERANDO que, denominada situação, além de reproduzir evidente concorrência desleal em desfavor do revendedor autorizado que
suporta todos os ônus legais decorrentes de sua atividade lícita, é, ainda, potencialmente perigosa à população haja vista os perigos de
explosões e incêndios;
CONSIDERANDO que a venda ilegal de GLP também é considerada prática criminosa (Art. 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.176/91);
CONSIDERANDO que os problemas acima discorridos demandam uma solução em conjunto por abranger diversos órgãos e setores públicos e
privados;
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CONSIDERANDO a necessidade de conceder tratamento coletivo à presente questão.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, objetivando regularizar a venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
no município de Piripiri-PI, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME OBRIGA-SE, de imediato, a encerrar a venda de
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, enquanto não conseguir a Autorização da ANP como revendedora legal de GLP, tendo em vista que o
estabelecimento comercial acima descrito não possui a referida autorização da ANP, além de não apresentar condições para armazenar,
transportar e revender o referido produto, em conformidade as determinações da ANP, dando destinação adequada aos botijões com GLP que
estejam em sua posse.
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a
realizar a venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) exclusivamente ao consumidor final e às outras empresas revendedoras se devidamente
autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), ABSTENDO-SE, permanentemente, de comercializar o produto a qualquer revendedor,
estabelecimento comercial, ambulante ou congênere, não autorizados pelos órgãos competentes (ANP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura
Municipal).
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica acordado a perda dos 2 (dois) botijões de GLP apreendidos no auto de infração nº 8739, lavrado em 06/07/2018.
Parágrafo único - A destinação dos botijões a que se refere o caput poderá feita das seguintes formas:
a) Alienação mediante licitação pública;
b) Incorporação ao patrimônio de órgãos da administração pública;
c) Doação a entidades sem fins lucrativos.
CLÁUSULA QUARTA - A empresaANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a
transportar os botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com a finalidade de venda ao consumidor final, apenas em veículos apropriados para
tal, inclusive quando da utilização de motocicletas, atendendo ainda para o seguinte:
a) Estejam adaptados para o transporte de GLP nos termos do art. 139-A, da Lei 9.503/97, com nova redação conferida pela Lei 12.009, de 29 de
Julho de 2009, e da Resolução CONTRAN nº 356, de 02 de agosto de 2010, podendo, inclusive, utilizar side car ou moto carga, desde que
devidamente regularizado pelo DETRAN;
b) Os veículos devem estar registrados no Órgão de Trânsito competente em nome da pessoa Jurídica respectiva;
c) Os veículos utilizados para o transporte e comercialização de GLP devem ser conduzidos apenas por pessoas com vínculo empregatício
devidamente formalizado e identificados com o nome da empresa jurídica empregadora;
Os veículos devem estar devidamente caracterizados com o nome da bandeira distribuidora, da revenda, endereços da revenda, telefone, CNPJ
e registro junto à ANP, devendo a mesma obrigação ser estendida aos veículos de assistência técnica, ficando proibida a utilização de venda de
gás em carriolas, veículos de propulsão humana ou tração animal.
CLÁUSULA QUINTA- A empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME , revendedora de GLP, compromete-se em manter um
quadro informativo legível e com boa visibilidade para os consumidores, contendo a sua razão social, a bandeira da Distribuidora, o nome,
endereço e o telefone do órgão encarregado da fiscalização, devendo dispor de balança em perfeito estado de conservação e funcionamento,
certificada pelo INMETRO, que permita ao consumidor conferir o peso do recipiente que estiver adquirindo, e fornecer nota fiscal destinada ao
adquirente final.
CLÁUSULA SEXTA- A empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME, revendedora de GLP, compromete-se a retirar de
imediato todos os vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que lhes pertençam e estejam estocados para comercialização em locais não
autorizados, sendo permitida a comercialização apenas nas suas respectivas sedes autorizadas que estejam em absoluta conformidade com as
normas vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa COMPROMISSÁRIA, revendedora de GLP autorizada, somente fará a entrega domiciliar do GLP por meio de
funcionários devidamente registrados, treinados e fardados com a logomarca da empresa Distribuidora respectiva, identificado por crachá
funcional.
CLÁUSULA OITAVA: A empresa ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME compromete-se a tirar de circulação os botijões de gás
liquefeito de petróleo - GLP que apresentarem grandes áreas de amassamentos visíveis, corrosão ou sinais de avaria que importem em risco
para o consumidor.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado deste Termo de Ajustamento de Conduta acarretará a imposição de multa, por evento, no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - Em atenção à Recomendação PGJ nº 01/2013 da Procuradoria Geral de Justiça, fica a empresa COMPROMISSÁRIA
obrigada, a partir da data da assinatura deste TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, a divulgar a implantação dos compromissos ora
assumidos, mediante a disponibilização de modelos de contratos e distratos, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí-OMP/PI para
que os usuários possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados.
PARÁGRAFO ÚNICO - As formas de contato para a OMP/PI são:
a) Disque 127;
b) E-mail: ouvidoria@mppi.mp.br e;
c) Correspondência: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Av. Lindolfo monteiro, nº 911, Fátima, CEP: 64.049-440 - Teresina/PI.
(86) 3216-4550.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Cumpridos integralmente os dispositivos deste Termo, o Ministério Público compromete-se a arquivar o
Processo Administrativo em epígrafe, de modo que, na hipótese de eventual descumprimento por parte da reclamada, igualmente compromete-se
a promover sua notificação para que sejam adotadas todas as medidas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Termo de Ajustamento de Conduta não prejudica eventual ação judicial promovida pelos consumidores
ou terceiros no exercício de seus direitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A superveniência de óbices e obstáculos para a implantação do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizada, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Fica eleito o foro da Comarca de Piripiri/PI para dirimir eventuais problemas decorrentes do presente Termo de
Ajustamento de Conduta, inclusive eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei nº 7.347/85, com renuncia a
qualquer outro.
E por estarem os signatários em comum acordo, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, em duas vias de igual teor, que terá
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
ANTONIO CARLOS DE SOUSA
ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO - ME
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 02 (dois) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, na sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, situada na Rua Padre
Domingos, nº 505, centro, Piripiri/PI, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato representado pelo
Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, doravante denominado COMPROMITENTE; e do outro lado, a
empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.624.807/0001-19, representada pelo Sr. José Luiz Medeiros da Rocha,
aqui denominada COMPROMISSÁRIA; diante das investigações procedidas pelo Órgão Ministerial Estadual por meio do Procedimento
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Administrativo nº 182/2018 - Simp nº 232-076/2018, que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, firmam o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, no
art. 6º do Decreto Federal nº 2.181/97, e no art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que será regulamentado pelas seguintes
condições.
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, incumbindo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, consoante prescrição da Constituição Federal,
arts. 127, caput, e 129, inciso III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá firmar Termo de Ajustamento de Conduta nos procedimentos de sua competência, consoante
disposição do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985;
CONSIDERANDO que a proteção ao consumidor é direito fundamental previsto no art.5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e na legislação
consumerista;
CONSIDERANDO que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor vem buscando a harmonia nas relações de consumo, através da
preservação dos direitos básicos do consumidor;
CONSIDERANDO que é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicas, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo, atendendo como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor, inserido no art. 6, IV, do CDC, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
CONSIDERANDO que o art. 30 do Diploma Consumerista pátrio prevê que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado;
CONSIDERANDO que conforme o art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
CONSIDERANDO que o transporte irregular de GLP (vulgo "gás de cozinha") representa grandes riscos à população, exigindo cuidados
específicos previstos em normas e portarias;
CONSIDERANDO que, segundo os artigos 3º e 5º da Resolução nº 26, de 17 de maio 2015, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) é proibida a
utilização de reboque e veículo fechado no transporte de recipientes transportáveis de GLP, os quais somente poderão ser transportados na
posição vertical, exceto para recipientes transportáveis de GLP com capacidade nominal de 20 quilogramas;
CONSIDERANDO que somente os distribuidores e revendedores de GLP, autorizados pela ANP, podem realizar a entrega de recipientes
transportáveis de GLP em domicílio de consumidores, em estabelecimentos comerciais e industriais para consumo próprio ou em outro
revendedor autorizado (art. 13, Resolução nº 26/2015, da ANP);
CONSIDERANDO que é proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata a Lei nº 12.009 de 29
de Julho 2009, com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg, desde que com auxílio de sidecar;
CONSIDERANDO que o transporte de GLP, além do sidecar, também é permitido por triciclos, necessitando, em ambos os casos, ser
transportada a carga na posição vertical, com proteção lateral e gradeado, a fim de impedir o movimento do botijão e seu desprendimento do
veículo;
CONSIDERANDO que a maioria dos flagrantes de transporte irregular são de motocicletas carregando vários botijões de gás, os quais são
acondicionados na posição horizontal sem qualquer espécie de proteção contra choques;
CONSIDERANDO que se tem verificado no município de Piripiri-PI um grande número de revendedores clandestinas de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), os quais não estão devidamente registrados como pessoa jurídica, tampouco emitem nota fiscal da venda;
CONSIDERANDO os Autos de Infração encaminhados a esta Promotoria de Justiça, os quais autuaram revendedoras ilegais de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) no município de Piripiri-PI, por meio de fiscalização em decorrência do evento "MP em Ação - Procon Itinerante" realizado nos
dias 05 e 06 de Julho de 2018;
CONSIDERANDO que, denominada situação, além de reproduzir evidente concorrência desleal em desfavor do revendedor autorizado que
suporta todos os ônus legais decorrentes de sua atividade lícita, é, ainda, potencialmente perigosa à população haja vista os perigos de
explosões e incêndios;
CONSIDERANDO que a venda ilegal de GLP também é considerada prática criminosa (Art. 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.176/91);
CONSIDERANDO que os problemas acima discorridos demandam uma solução em conjunto por abranger diversos órgãos e setores públicos e
privados;
CONSIDERANDO a necessidade de conceder tratamento coletivo à presente questão.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, objetivando regularizar a venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
no município de Piripiri-PI, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME OBRIGA-SE, de imediato, a encerrar a venda de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP, enquanto não conseguir a Autorização da ANP como revendedora legal de GLP, tendo em vista que o estabelecimento comercial
acima descrito não possui a referida autorização da ANP, além de não apresentar condições para armazenar, transportar e revender o referido
produto, em conformidade as determinações da ANP, dando destinação adequada aos botijões com GLP que estejam em sua posse.
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a realizar a venda de
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) exclusivamente ao consumidor final e às outras empresas revendedoras se devidamente autorizadas pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP), ABSTENDO-SE, permanentemente, de comercializar o produto a qualquer revendedor, estabelecimento
comercial, ambulante ou congênere, não autorizados pelos órgãos competentes (ANP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal).
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica acordado a perda dos 08 (oito) botijões de GLP apreendidos no auto de infração lavrado em 06/07/2018.
Parágrafo único - A destinação dos botijões a que se refere o caput poderá feita das seguintes formas:
a) Alienação mediante licitação pública;
b) Incorporação ao patrimônio de órgãos da administração pública;
c) Doação a entidades sem fins lucrativos.
CLÁUSULA QUARTA - A empresaJ. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a transportar os botijões de
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com a finalidade de venda ao consumidor final, apenas em veículos apropriados para tal, inclusive quando da
utilização de motocicletas, atendendo ainda para o seguinte:
a) Estejam adaptados para o transporte de GLP nos termos do art. 139-A, da Lei 9.503/97, com nova redação conferida pela Lei 12.009, de 29 de
Julho de 2009, e da Resolução CONTRAN nº 356, de 02 de agosto de 2010, podendo, inclusive, utilizar side car ou moto carga, desde que
devidamente regularizado pelo DETRAN;
b) Os veículos devem estar registrados no Órgão de Trânsito competente em nome da pessoa Jurídica respectiva;
c) Os veículos utilizados para o transporte e comercialização de GLP devem ser conduzidos apenas por pessoas com vínculo empregatício
devidamente formalizado e identificados com o nome da empresa jurídica empregadora;
Os veículos devem estar devidamente caracterizados com o nome da bandeira distribuidora, da revenda, endereços da revenda, telefone, CNPJ
e registro junto à ANP, devendo a mesma obrigação ser estendida aos veículos de assistência técnica, ficando proibida a utilização de venda de
gás em carriolas, veículos de propulsão humana ou tração animal.
CLÁUSULA QUINTA- A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME , revendedora de GLP, compromete-se em manter um quadro informativo
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legível e com boa visibilidade para os consumidores, contendo a sua razão social, a bandeira da Distribuidora, o nome, endereço e o telefone do
órgão encarregado da fiscalização, devendo dispor de balança em perfeito estado de conservação e funcionamento, certificada pelo INMETRO,
que permita ao consumidor conferir o peso do recipiente que estiver adquirindo, e fornecer nota fiscal destinada ao adquirente final.
CLÁUSULA SEXTA- A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME , revendedora de GLP, compromete-se a retirar de imediato todos os
vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que lhes pertençam e estejam estocados para comercialização em locais não autorizados, sendo
permitida a comercialização apenas nas suas respectivas sedes autorizadas que estejam em absoluta conformidade com as normas vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME, revendedora de GLP autorizada, somente fará a entrega domiciliar do
GLP por meio de funcionários devidamente registrados, treinados e fardados com a logomarca da empresa Distribuidora respectiva, identificado
por crachá funcional.
CLÁUSULA OITAVA: A empresa J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME compromete-se a tirar de circulação os botijões de gás liquefeito de
petróleo - GLP que apresentarem grandes áreas de amassamentos visíveis, corrosão ou sinais de avaria que importem em risco para o
consumidor.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado deste Termo de Ajustamento de Conduta acarretará a imposição de multa, por evento, no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - Em atenção à Recomendação PGJ nº 01/2013 da Procuradoria Geral de Justiça, fica a empresa COMPROMISSÁRIA
obrigada, a partir da data da assinatura deste TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, a divulgar a implantação dos compromissos ora
assumidos, mediante a disponibilização de modelos de contratos e distratos, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí-OMP/PI para
que os usuários possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados.
PARÁGRAFO ÚNICO - As formas de contato para a OMP/PI são:
a) Disque 127;
b) E-mail: ouvidoria@mppi.mp.br e;
c) Correspondência: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Av. Lindolfo monteiro, nº 911, Fátima, CEP: 64.049-440 - Teresina/PI.
(86) 3216-4550.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Cumpridos integralmente os dispositivos deste Termo, o Ministério Público compromete-se a arquivar o
Processo Administrativo em epígrafe, de modo que, na hipótese de eventual descumprimento por parte da reclamada, igualmente compromete-se
a promover sua notificação para que sejam adotadas todas as medidas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Termo de Ajustamento de Conduta não prejudica eventual ação judicial promovida pelos consumidores
ou terceiros no exercício de seus direitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A superveniência de óbices e obstáculos para a implantação do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizada, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Fica eleito o foro da Comarca de Piripiri/PI para dirimir eventuais problemas decorrentes do presente Termo de
Ajustamento de Conduta, inclusive eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei nº 7.347/85, com renuncia a
qualquer outro.
E por estarem os signatários em comum acordo, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, em duas vias de igual teor, que terá
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.
Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
J. L. MEDEIROS DA ROCHA - ME
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 02 (dois) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, na sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, situada na Rua Padre
Domingos, nº 505, centro, Piripiri/PI, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato representado pelo
Promotor de Justiça Nivaldo Ribeiro, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, doravante denominado COMPROMITENTE; e do outro lado, a
empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO, inscrita no CNPJ nº 20.671.485/0001-52, representada pela Srª. Maria Leandra Barroso da Rocha,
aqui denominada COMPROMISSÁRIA; diante das investigações procedidas pelo Órgão Ministerial Estadual por meio do Procedimento
Administrativo nº 182/2018 - Simp nº 232-076/2018, que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, firmam o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, no
art. 6º do Decreto Federal nº 2.181/97, e no art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que será regulamentado pelas seguintes
condições.
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, incumbindo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, consoante prescrição da Constituição Federal,
arts. 127, caput, e 129, inciso III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá firmar Termo de Ajustamento de Conduta nos procedimentos de sua competência, consoante
disposição do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985;
CONSIDERANDO que a proteção ao consumidor é direito fundamental previsto no art.5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e na legislação
consumerista;
CONSIDERANDO que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor vem buscando a harmonia nas relações de consumo, através da
preservação dos direitos básicos do consumidor;
CONSIDERANDO que é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicas, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo, atendendo como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor, inserido no art. 6, IV, do CDC, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
CONSIDERANDO que o art. 30 do Diploma Consumerista pátrio prevê que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado;
CONSIDERANDO que conforme o art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
CONSIDERANDO que o transporte irregular de GLP (vulgo "gás de cozinha") representa grandes riscos à população, exigindo cuidados
específicos previstos em normas e portarias;
CONSIDERANDO que, segundo os artigos 3º e 5º da Resolução nº 26, de 17 de maio 2015, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) é proibida a
utilização de reboque e veículo fechado no transporte de recipientes transportáveis de GLP, os quais somente poderão ser transportados na
posição vertical, exceto para recipientes transportáveis de GLP com capacidade nominal de 20 quilogramas;
CONSIDERANDO que somente os distribuidores e revendedores de GLP, autorizados pela ANP, podem realizar a entrega de recipientes
transportáveis de GLP em domicílio de consumidores, em estabelecimentos comerciais e industriais para consumo próprio ou em outro
revendedor autorizado (art. 13, Resolução nº 26/2015, da ANP);
CONSIDERANDO que é proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata a Lei nº 12.009 de 29
de Julho 2009, com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg, desde que com auxílio de sidecar;
CONSIDERANDO que o transporte de GLP, além do sidecar, também é permitido por triciclos, necessitando, em ambos os casos, ser
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transportada a carga na posição vertical, com proteção lateral e gradeado, a fim de impedir o movimento do botijão e seu desprendimento do
veículo;
CONSIDERANDO que a maioria dos flagrantes de transporte irregular são de motocicletas carregando vários botijões de gás, os quais são
acondicionados na posição horizontal sem qualquer espécie de proteção contra choques;
CONSIDERANDO que se tem verificado no município de Piripiri-PI um grande número de revendedores clandestinas de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), os quais não estão devidamente registrados como pessoa jurídica, tampouco emitem nota fiscal da venda;
CONSIDERANDO os Autos de Infração encaminhados a esta Promotoria de Justiça, os quais autuaram revendedoras ilegais de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) no município de Piripiri-PI, por meio de fiscalização em decorrência do evento "MP em Ação - Procon Itinerante" realizado nos
dias 05 e 06 de Julho de 2018;
CONSIDERANDO que, denominada situação, além de reproduzir evidente concorrência desleal em desfavor do revendedor autorizado que
suporta todos os ônus legais decorrentes de sua atividade lícita, é, ainda, potencialmente perigosa à população haja vista os perigos de
explosões e incêndios;
CONSIDERANDO que a venda ilegal de GLP também é considerada prática criminosa (Art. 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.176/91);
CONSIDERANDO que os problemas acima discorridos demandam uma solução em conjunto por abranger diversos órgãos e setores públicos e
privados;
CONSIDERANDO a necessidade de conceder tratamento coletivo à presente questão.
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, objetivando regularizar a venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
no município de Piripiri-PI, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO OBRIGA-SE, de imediato, a encerrar a venda de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP, enquanto não conseguir a Autorização da ANP como revendedora legal de GLP, tendo em vista que o estabelecimento comercial
acima descrito não possui a referida autorização da ANP, além de não apresentar condições para armazenar, transportar e revender o referido
produto, em conformidade as determinações da ANP, dando destinação adequada aos botijões com GLP que estejam em sua posse.
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a realizar a venda de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) exclusivamente ao consumidor final e às outras empresas revendedoras se devidamente autorizadas pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP), ABSTENDO-SE, permanentemente, de comercializar o produto a qualquer revendedor, estabelecimento comercial,
ambulante ou congênere, não autorizados pelos órgãos competentes (ANP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal).
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica acordado a perda dos 06 (seis) botijões de GLP apreendidos no auto de infração nº 7050, lavrado em 06/07/2018.
Parágrafo único - A destinação dos botijões a que se refere o caput poderá feita das seguintes formas:
a) Alienação mediante licitação pública;
b) Incorporação ao patrimônio de órgãos da administração pública;
c) Doação a entidades sem fins lucrativos.
CLÁUSULA QUARTA - A empresaMERCANTIL SÃO FRANCISCO, revendedora de GLP autorizada, OBRIGA-SE a transportar os botijões de
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com a finalidade de venda ao consumidor final, apenas em veículos apropriados para tal, inclusive quando da
utilização de motocicletas, atendendo ainda para o seguinte:
a) Estejam adaptados para o transporte de GLP nos termos do art. 139-A, da Lei 9.503/97, com nova redação conferida pela Lei 12.009, de 29 de
Julho de 2009, e da Resolução CONTRAN nº 356, de 02 de agosto de 2010, podendo, inclusive, utilizar side car ou moto carga, desde que
devidamente regularizado pelo DETRAN;
b) Os veículos devem estar registrados no Órgão de Trânsito competente em nome da pessoa Jurídica respectiva;
c) Os veículos utilizados para o transporte e comercialização de GLP devem ser conduzidos apenas por pessoas com vínculo empregatício
devidamente formalizado e identificados com o nome da empresa jurídica empregadora;
Os veículos devem estar devidamente caracterizados com o nome da bandeira distribuidora, da revenda, endereços da revenda, telefone, CNPJ
e registro junto à ANP, devendo a mesma obrigação ser estendida aos veículos de assistência técnica, ficando proibida a utilização de venda de
gás em carriolas, veículos de propulsão humana ou tração animal.
CLÁUSULA QUINTA- A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO , revendedora de GLP, compromete-se em manter um quadro informativo
legível e com boa visibilidade para os consumidores, contendo a sua razão social, a bandeira da Distribuidora, o nome, endereço e o telefone do
órgão encarregado da fiscalização, devendo dispor de balança em perfeito estado de conservação e funcionamento, certificada pelo INMETRO,
que permita ao consumidor conferir o peso do recipiente que estiver adquirindo, e fornecer nota fiscal destinada ao adquirente final.
CLÁUSULA SEXTA- A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO, revendedora de GLP, compromete-se a retirar de imediato todos os
vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que lhes pertençam e estejam estocados para comercialização em locais não autorizados, sendo
permitida a comercialização apenas nas suas respectivas sedes autorizadas que estejam em absoluta conformidade com as normas vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO, revendedora de GLP autorizada, somente fará a entrega domiciliar do GLP
por meio de funcionários devidamente registrados, treinados e fardados com a logomarca da empresa Distribuidora respectiva, identificado por
crachá funcional.
CLÁUSULA OITAVA: A empresa MERCANTIL SÃO FRANCISCO compromete-se a tirar de circulação os botijões de gás liquefeito de petróleo GLP que apresentarem grandes áreas de amassamentos visíveis, corrosão ou sinais de avaria que importem em risco para o consumidor.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado deste Termo de Ajustamento de Conduta acarretará a imposição de multa, por evento, no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - Em atenção à Recomendação PGJ nº 01/2013 da Procuradoria Geral de Justiça, fica a empresa COMPROMISSÁRIA
obrigada, a partir da data da assinatura deste TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, a divulgar a implantação dos compromissos ora
assumidos, mediante a disponibilização de modelos de contratos e distratos, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí-OMP/PI para
que os usuários possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados.
PARÁGRAFO ÚNICO - As formas de contato para a OMP/PI são:
a) Disque 127;
b) E-mail: ouvidoria@mppi.mp.br e;
c) Correspondência: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Av. Lindolfo monteiro, nº 911, Fátima, CEP: 64.049-440 - Teresina/PI.
(86) 3216-4550.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Cumpridos integralmente os dispositivos deste Termo, o Ministério Público compromete-se a arquivar o
Processo Administrativo em epígrafe, de modo que, na hipótese de eventual descumprimento por parte da reclamada, igualmente compromete-se
a promover sua notificação para que sejam adotadas todas as medidas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Termo de Ajustamento de Conduta não prejudica eventual ação judicial promovida pelos consumidores
ou terceiros no exercício de seus direitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A superveniência de óbices e obstáculos para a implantação do ajustado deverão ser comunicados, de forma
pormenorizada, ao Ministério Público, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Fica eleito o foro da Comarca de Piripiri/PI para dirimir eventuais problemas decorrentes do presente Termo de
Ajustamento de Conduta, inclusive eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei nº 7.347/85, com renuncia a
qualquer outro.
E por estarem os signatários em comum acordo, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, em duas vias de igual teor, que terá
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.
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Nivaldo Ribeiro
Promotor da 3ª Promotoria de Justiça
Maria Leandra Barroso da Rocha
MERCANTIL SÃO FRANCISCO

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI5928
Procedimento Administrativo nº 065/2018
SIMP 000054-310/2018
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada, após conversão da Notícia de Fato nº 017/2018, visando acompanhar a situação
de vulnerabilidade das crianças C., Y., e E., diante de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Campo Alegre do Fidalgo, em 10/08/2016.
Solicitada informações atualizadas, o Conselho Tutelar de Campo Alegre do Fidalgo emitiu novo relatório em que informa que as crianças, sob
investigação, não se encontra mais em situação de vulnerabilidade, e que se encontram residindo com a mãe em São Paulo (fls. 15).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa do minucioso relatório do Conselho Tutelar de Campo Alegre do Fidalgo, as crianças, acima mencionadas, não se
encontram mais em situação de vulnerabilidade, ressaltando que:
"... entraram em contado com o pai das crianças (...) o mesmo enformou (sic) aos conselheiros que as crianças foram morar em São Paulo junto
com sua mãe a mais de um ano, relatou que sempre fala com suas filhas e as mesmas se encontram bem e a mãe está trabalhando..." (fls. 15).
Verifica-se a perda do objeto do presente procedimento, pelo fato de o investigado não mais se encontrar em situação de vulnerabilidade, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da perda de seu objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 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. 13, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 065/2019
SIMP 000459-310/2019
Objeto: PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar averiguação de paternidade em favor das crianças P. S. F. (fls. 03/04).
Designada conciliação nesta Promotoria de Justiça, os pais celebraram acordo com o reconhecimento espontâneo da paternidade (fls. 05).
Em seguida, foi promovido demanda para homologar o acordo judicialmente (fls. 14/15).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Satisfeito a prestação dentro do presente procedimento administrativo com a celebração de avença entre os pais das crianças acima
mencionadas, cujos termos encontram-se insertos no presente procedimento. Também foi promovido a demanda judicial para homologar o
acordo celebrado.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º 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. 13º, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 022/2018
SIMP 000042-310/2018
Objeto: SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
Investigado: GILSON CASTRO DE ASSIS
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INGRESSO DA INTERESSADA COM MANDADO DE SEGURANÇA
SOBRE O MESMO TEMA. PERDA DO OBJETO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado para acompanhar suposto de ato de perseguição política praticada pelo Gestor Municipal de João
Costa - Gilson Castro de Assis pelo fato de transferir a servidora Valéria Gomes Alves da sede do Município para Zona Rural (Localidade
Cambraia) - fls. 03/54.
Inicialmente foi instaurado Procedimento Preparatório, convertido no atual Inquérito Civil em virtude de prazo expirado, diante do recebimento de
Peças de Informação (nº 1.27.002.000091/2013-97) encaminhado pelo Ministério Público Federal.
Instado a se manifestar, o Gestor Municipal de João Costa apresentou resposta colacionando documentos e informando diversas ações que a
Sra. Valéria Gomes Alves ingressou contra o referido Município (fls. 57/205).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se extrai de pesquisa realizada por esta Promotoria de Justiça no Sistema ThemisWeb, verifica-se a existência de Mandado de
Segurança, que tramitou perante esta Comarca sob o nº 0000530-58.2013.8.18.0135, em que foi concedida a segurança a Sra. Valéria Gomes
Alves mantendo no local de lotação de origem, através de sentença devidamente transitada em julgado.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial. Ademais, a interessada já ingressou com
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diversas outras ações judiciais pleiteando direitos de interesse meramente individual, sem qualquer repercussão coletiva.
Assim, coadunamos com o posicionamento do Professor Hugo Nigro Mazzilli, que em sua obra o Inquérito Civil ressaltou:
"... Em se tratando de interesses difusos, em vista de sua abrangência ou extensão, não há negar, está o Ministério Público sempre legitimado à
sua defesa; mas, no caso de interesses individuais homogêneos e até coletivos, sua iniciativa só pode ocorrer quando haja conveniência social
em sua atuação. Essa conveniência é aferida a partir de critérios como estes: a) à vista da natureza do dano (questão de saúde, segurança ou
educação públicas); b) à vista da dispersão dos lesados (considerando a abrangência social do dano, sob o aspecto dos sujeitos atingidos); c) à
vista do interesse social no funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico (matérias como previdência social, fundos sociais,
captação de poupança popular etc.)." (MAZZILLI, Hugo Nigro - O Inquérito Civil: Investigações do Ministério Público, Compromissos de
Ajustamento e Audiências Públicas - 4ª ed. Rev. Atual. E ampl. - São Paulo. Saraiva. 2015. Pág. 117).
Logo, qualquer lesão ou ameaça de lesão a esses direitos devem ser perquiridos perante o Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal, através de seus respectivos procuradores judiciais.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
judicial, pelos fatos acima expendidos, 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, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 127/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Objeto: averiguação de paternidade da criança M. E. S.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 1º da Lei Federal nº 8.560/1992(Lei da Investigação de Paternidade), bem como no art. 1º, §2º da Lei
Estadual nº 6.768, de 29 de fevereiro de 2016 e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal ao adotar a Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescente elenca no artigo 227, o direito
à convivência familiar e comunitária como direito fundamental das pessoas em desenvolvimento;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo e
imprescritível, sendo este direito potestativo (art. 27);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.560/92, que regula o processo de investigação de paternidade, possibilita o reconhecimento de filhos
havidos fora do casamento, conforme art. 1º;
CONSIDERANDO que a referida Lei possibilita ao Ministério Público legitimidade para internar ação de investigação de paternidade (art. 2º, §6º
da Lei 8560/1992);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à crianças e
adolescente, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (art. 201, inciso VIII da Lei Federal nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 6.768/2016 possibilita ao Ministério Público solicitar a realização de exames de DNA ao Laboratório
Central de Saúde Pública do Piauí, para pessoas carentes, em processos administrativos ou oficiosos instaurados pelo Ministério Público; e
CONSIDERANDO as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança M. E. S., relatando que este não tem a
paternidade reconhecida pelo suposto pai, e que inclusive não oferece nenhum tipo de ajuda material para o sustento do filho.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando averiguar a paternidade alegada, determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio para secretariar neste procedimento a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Colha-se o material genético para realização do exame pericial, bem como a documentação da mãe, filho e do suposto pai, encaminhando ao
LACEN;
Suspenda-se o procedimento por 90 (noventa) dias, ou até a data do envio do resultado do exame, se este ocorrer em prazo inferior;
Realizadas as diligências necessárias, e transcorrido o prazo de suspensão ou apresentado o resultado do exame de DNA, venham-me os autos
conclusos;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 128/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Objeto: averiguação de paternidade da criança E. M. C.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 1º da Lei Federal nº 8.560/1992(Lei da Investigação de Paternidade), bem como no art. 1º, §2º da Lei
Estadual nº 6.768, de 29 de fevereiro de 2016 e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal ao adotar a Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescente elenca no artigo 227, o direito
à convivência familiar e comunitária como direito fundamental das pessoas em desenvolvimento;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo e
imprescritível, sendo este direito potestativo (art. 27);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.560/92, que regula o processo de investigação de paternidade, possibilita o reconhecimento de filhos
havidos fora do casamento, conforme art. 1º;
CONSIDERANDO que a referida Lei possibilita ao Ministério Público legitimidade para internar ação de investigação de paternidade (art. 2º, §6º
da Lei 8560/1992);
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à crianças e
adolescente, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (art. 201, inciso VIII da Lei Federal nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 6.768/2016 possibilita ao Ministério Público solicitar a realização de exames de DNA ao Laboratório
Central de Saúde Pública do Piauí, para pessoas carentes, em processos administrativos ou oficiosos instaurados pelo Ministério Público; e
CONSIDERANDO as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança E. M. C., relatando que este não tem a
paternidade reconhecida pelo suposto pai, e que inclusive não oferece nenhum tipo de ajuda material para o sustento do filho.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando averiguar a paternidade alegada, determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio para secretariar neste procedimento a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Colha-se o material genético para realização do exame pericial, bem como a documentação da mãe, filho e do suposto pai, encaminhando ao
LACEN;
Suspenda-se o procedimento por 90 (noventa) dias, ou até a data do envio do resultado do exame, se este ocorrer em prazo inferior;
Realizadas as diligências necessárias, e transcorrido o prazo de suspensão ou apresentado o resultado do exame de DNA, venham-me os autos
conclusos;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 129/2019
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Objeto: averiguação de paternidade da criança A. N.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 1º da Lei Federal nº 8.560/1992(Lei da Investigação de Paternidade), bem como no art. 1º, §2º da Lei
Estadual nº 6.768, de 29 de fevereiro de 2016 e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal ao adotar a Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescente elenca no artigo 227, o direito
à convivência familiar e comunitária como direito fundamental das pessoas em desenvolvimento;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo e
imprescritível, sendo este direito potestativo (art. 27);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.560/92, que regula o processo de investigação de paternidade, possibilita o reconhecimento de filhos
havidos fora do casamento, conforme art. 1º;
CONSIDERANDO que a referida Lei possibilita ao Ministério Público legitimidade para internar ação de investigação de paternidade (art. 2º, §6º
da Lei 8560/1992);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à crianças e
adolescente, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (art. 201, inciso VIII da Lei Federal nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 6.768/2016 possibilita ao Ministério Público solicitar a realização de exames de DNA ao Laboratório
Central de Saúde Pública do Piauí, para pessoas carentes, em processos administrativos ou oficiosos instaurados pelo Ministério Público; e
CONSIDERANDO as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça pela genitora da criança A. N., relatando que este não tem a
paternidade reconhecida pelo suposto pai, e que inclusive não oferece nenhum tipo de ajuda material para o sustento do filho.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando averiguar a paternidade alegada, determinando-se, as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registro próprio;
Nomeio para secretariar neste procedimento a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges;
A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
Colha-se o material genético para realização do exame pericial, bem como a documentação da mãe, filho e do suposto pai, encaminhando ao
LACEN;
Suspenda-se o procedimento por 90 (noventa) dias, ou até a data do envio do resultado do exame, se este ocorrer em prazo inferior;
Realizadas as diligências necessárias, e transcorrido o prazo de suspensão ou apresentado o resultado do exame de DNA, venham-me os autos
conclusos;
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 2 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI5930
PORTARIA nº 10/2019
A Promotora de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 06/2018 (SIMP nº 369-150/2018), instaurado com o fito de apurar denúncia de
suposta prática de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Demerval Lobão, denunciadas pelo SINDSERM;
CONSIDERANDO que os procedimentos preparatórios devem ser concluídos em um prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, nos termos
da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, haja vista que fora instaurado em
02 de outubro de 2018, sendo necessária a continuidade das investigações;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme disposto no art. 37 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
RESOLVE:
Transformar o Procedimento Preparatório nº 06/2018 em Inquérito Civil Público 02/2019, visando à apuração dos fatos noticiados;
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
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Registrar no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil, procedendo com o devido registro em livro apropriado nesta Promotoria;
Proceder à comunicação da conversão do presente em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro Operacional
de Apoio ao Patrimônio Público - CACOP e ao Centro Operacional de Apoio à Saúde - CAODS;
Nomear a técnica ministerial FERNANDA MACIEL RODRIGUES PESSOA para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil Público,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
Proceder com a publicação no Diário da Justiça.
Cumpra-se.
Demerval Lobão/PI, 25 de março de 2019.
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI5931
NOTÍCIA DE FATO Nº 000387-060/2019
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art 127 da Constituição Federal, da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO 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, conforme
o art. 205 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que no art. 206, inciso I, da Constituição Federal é determinado que o ensino deve ser ministrado com base no princípio da
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, competindo ao Estado propiciar ensino fundamental obrigatório e gratuito (art.
208, I) e ensino noturno regular, adequado às condições do educando (art. 208, VI);
CONSIDERANDO que uma das mais inquestionáveis formas de omissão na oferta regular de ensino obrigatório consiste no cerceamento de
ingresso ou limitações à continuidade da educação pelo Poder Público;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 53, Parágrafo Único, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que preconiza ser direito
dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais;
CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição Federal Brasileira prescreve que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
á dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal preconiza em seu art. 205 que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família,
devendo ser promovida e incentivada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO o termo de declaração prestado pela Sra. Francisca Gomes do Vale Silva, a qual noticia que vem tentando matricular o seu
filho J. M. G. S. nas escolas municipais de Campo Maior-PI, mas que nenhuma escola aceitou o seu filho, alegando ausência de vaga;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior a adoção das seguintes providências, no prazo de 10 (dez) dias úteis:
Seja realizado, pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior, a matrícula escolar do aluno J. M. G. S. na rede municipal de ensino;
Comprovação, junto a esta Promotoria de Justiça, das providências adotadas em atendimento ao recomendado no item anterior no prazo de 10
(dez) dias.
Campo Maior-PI, 02 de abril de 2019.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI5932
PORTARIA Nº 010/2019
Procedimento Administrativo nº 001/2019
Objeto: Realização de Correição Interna na 2ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput 1, art. 129, I e II 2, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 2ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
CONSIDERANDO que na data aprazada para a realização da Correição Ordinária Geral na 2ª Promotoria de Teresina não foi possível sua
realização por estar o membro do Ministério Público titular desta em gozo de licença por motivo de doença em membro da família (art. art. 105,
caput da Lei Complementar Nº 12/93 c/c art. 82 da Lei Complementar Nº 13/940;
CONSIDERANDO a autorização da Corregedoria Geral de Justiça para realização da Correição Ordinária Geral na 2ª Promotoria de Teresina no
mês de abril;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Ordinária Geral na 2ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, concernente aos trabalhos
desenvolvidos no período de 07 de fevereiro de 2018 a 05 de abril de 2019.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, Dra. Rita de Fátima
Teixeira Moreira e Souza e se desenvolverão no período de 05 de abril de 2019 a 22 de abril de 2019, no horário de 07:00h às 14:00h, no
Gabinete da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Geral na referida Promotoria terá início no dia 05 de abril do corrente ano, às 9:00 horas,
no Gabinete da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, sito a Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 2º andar - Bairro Jóquei Club, Teresina - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária, será afixada no átrio da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina e no átrio da 3ª Vara Criminal,
perante a qual esta Promotoria tem atuação, a informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para
recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta finalidade
e analisadas serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
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I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, colhendo relatório de
atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na 2ª Promotoria de Justiça de
Teresina, elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaboração de relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina durante a
correição.
Art. 6º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Fica designada a Assessora de Promotoria Camilla Mendes de Oliveira e a estagiária Luana Mourão de Carvalho Castelo Branco para,
respectivamente, secretariar os trabalhos da correição ordinária indicada nesta Portaria e auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º.Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedora Geral do Ministério Público e à
Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 9º.Determinar que seja cientificado da presente Correição Ordinária o Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, o
Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro e o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Teresina, Dr. João
Antônio Bittencourt Braga Neto, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 2ª Promotoria de
Justiça de Teresina.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina, 02 de abril de 2019.
RITA DE FÁTIMA T. MOREIRA E SOUZA
Promotora de Justiça
1 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO/PI5933
PORTARIA 13/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Averiguar a ocorrência de irregularidades no contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE e a Empresa
POSTO PASSAGEM DA CANOA LTDA, cujo objeto é a aquisição de combustíveis para os veículos integrantes do patrimônio público
municipal e locados a serviços do município, inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em
tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Publico agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse
público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos,
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, independentemente de geração de danos ao erário público, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que a documentação, que serve de base para a instauração do presente procedimento, apresenta indícios veementes da
violação dos princípios constitucionais da administração pública, inclusive com geração de danos ao erário do município de São José do Peixe,
caracterizando, em tese, prática de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 242-269/2017 instaurada na Promotoria de Justiça da Comarca de Nazaré do Piauí, autuada em
18/08/2017, e atualmente agregada ao Núcleo de Promotorias da Comarca de Floriano, já teve seu prazo expirado, porém é evidente a
necessidade de continuação da coleta de provas para apuração de possível prática de ato de improbidade administrativa, inclusive com geração
de danos ao erário;
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;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85 e legislação pertinente, CONVERTER A PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o escopo de
averiguar a ocorrência de irregularidades no contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE e a Empresa POSTO PASSAGEM
DA CANOA LTDA, cujo objeto é a aquisição de combustíveis para os veículos integrantes do patrimônio público municipal e locados, inclusive
com indícios de geração de danos ao erário municipal, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CACOP/MPPI, 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. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria 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.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
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O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 08 de fevereiro de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA 54/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Acompanhar e fiscalizar a licença de instalação de reflorestamento obrigatório da Fazenda "Coberto do Cipó", localizada no
Município de Francisco Ayres - PI, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação
da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pública e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1436-100/2018 instaurado na âmbito da extinta Curadoria do Meio Ambiente e
encaminhada a Promotoria de Justiça de Arraial, autuada em 18/05/2006, e atualmente agregada ao Núcleo de Promotorias da Comarca de
Floriano, já teve seu prazo expirado, porém é evidente a necessidade de continuação da coleta de provas para apuração de violação da
legislação pertinente;
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
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85 e legislação pertinente, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o
escopo de acompanhar e fiscalizar a licença de instalação de reflorestamento obrigatório da "Fazenda Coberto do Cipó", localizada no Município
de Francisco Ayres - PI, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Juntada da presente portaria ao procedimento respectivo, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAOMA/MPPI, 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. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria 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.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
O prazo para a conclusão deste Inquérito Civil é de 1(um) ano, consoante art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, prorrogável pelo mesmo
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências,
dando-se ciência ao CSMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 1º de abril de 2019.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA/PI5935
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 031/2014
A Dr. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 08.06.2018;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, determinando de imediato a adoção das medidas abaixo
declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b) Publique-se no Diário da
Justiça.
Paulistana(PI), 01 de Março de 2019.
PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO
Promotor de Justiça

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS/PI5938
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 18/2019
Portaria n.º 18/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possível descumprimento do Decreto nº 8.537/2015 (que regulamenta o benefício da meia-entrada para
acesso a eventos artísticos-culturais e esportivos por jovens de baixa renda, estudantese pessoas com deficiência e estabelece os
procedimentos e os critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo
interestadual) e da Lei nº 12.852/2013 (que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens) por parte de
estabelecimentos que realizam apresentações musicais/shows, bem como das empresas de ônibus no terminal rodoviário, na cidade
de Oeiras/PI, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato n.º 07/2019, com demais documentos que a acompanham;
REQUISITE-SEà Secretaria Municipal de Juventude de Oeiras/PI, na pessoa da Secretária Municipal de Juventude, Heloísa Helena da Cunha
Barbosa , para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente informações complementares aos documentos encaminhados a esta Promotorias,
com a relação dos nomes dos proprietários dos estabelecimentos registrados em lista outrora encaminhada, que estejam descumprindo as
normas legais referenciadas, com os respectivos endereços, para, a posteriori, serem adotadas as providências cabíveis ao caso;
Comunique-se a interessada sobre a instauração, com cópia desta Portaria.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Oeiras - PI, 22 de Março de 2019.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

3.9. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI5939
PA N° 000015-111/2018 - 25ª PJ
PARECER N° 03/2019 - 25ª PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de analisar a prestação de contas da Fundação Escola do Gestor e do Agente
Público Municipal, nesta Capital, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas da Fundação relativas ao exercício de 2017 foram apresentadas por meio de documentos acostados nos autos.
Encaminhados os autos à Assessoria Contábil, esta concluiu pela suficiência da documentação apresentada e elaborou o parecer contábil de fls.
160/166, aprovando a prestação de contas em tela, opinando no sentido de que as contas em análise sejam consideradas como formalmente
corretas.
A Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal é uma Fundação sem fins lucrativos que desenvolve um serviço de caráter técnico,
científico e cultural voltados para 224 municípios do Estado do Piauí. Sua ação é focada na formação e qualificação permanente de gestores,
servidores e empregados públicos municipais, além de contribuir para a participação qualificada da sociedade na gestão pública municipal.
Da análise da documentação contábil presente nos autos verificou-se, segundo parecer contábil, que a Fundação em causa prestou os
esclarecimentos de forma satisfatória, quanto às obrigações (fiscais, trabalhistas e previdenciárias) a emissão de certidões negativas demonstra
que a instituição é idônea. Verificou-se, ainda, que encontra-se ativa, realizando atividades compatíveis com as finalidades estatutárias propostas
em seu Estatuto. Dessa maneira, do ponto de vista gerencial, tendo em vista esta ser esta prestação de contas concernente ao ano de 2017,
conclui-se não terem irregularidades contábeis detectadas afetando a atividade fim da Fundação.
Conforme não foi evidenciado nenhum indício de irregularidade nas contas da Fundação sob análise, segundo o parecer contábil, tampouco
foram constatados indícios de desvio de finalidade ou irregularidades praticadas pela diretoria, opino pela aprovação da Prestação de Contas da
Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal, exercício de 2017, ressalvada a possibilidade de serem as contas novamente
analisadas, caso necessário.
É o parecer.
Expeça-se o competente atestado.
Publique-se.
Oficie-se.
Teresina/PI, 02 de Abril de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
ATESTADO Nº 03/2019 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.550261/0001-39,localizada à Rua Goiás, nº 928,
bairro Piçarra, nesta Capital, representado pelo Presidente, Marcos Patrício Nogueira Lima, constatou-se que a mesma entidade se encontra apta
a funcionar na forma proposta no seu estatuto e legislação regente.
ATESTO, ainda, que a entidade apresentou a esta Promotoria de Justiça sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, tendo
sido considerada como satisfatória e formalmente correta a sua apresentação, ressalvada a possibilidade de serem reexaminadas as contas,
caso necessário.
ATESTO, outrossim, que a referida entidade, consoante consta do seu estatuto, não remunera seus membros pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento de suas finalidades estatutárias.
Teresina/PI, 02 de Abril de 2019.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
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Procedimento Administrativo n° 000015-111/2018
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS
Requerido: Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n°. 15/2018 - 25 PJ com o objetivo analisar e aprovar a prestação de contas referente
ao exercício financeiro de 2017 da mesma - fl 02.
Apresentada a documentação pertinente, foi emitido Parecer às fls. 167/168, opinando pela aprovação da solicitação da presente Fundação.
Assim sendo, e esgotado o objeto sob análise, determino o arquivamento do presente Procedimento Administrativo. Publique-se.
Teresina/PI, 02 de Abril de 2019.
José Reinaldo Leão Coelho
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II/PI5940
PORTARIA 15/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 8º, § lº, da Lei n° 7.347/85; art. 26, inciso I, da Lei n°
8.625/93; e art. 22 da Lei n° 8.429/92;
CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, na forma da lei,
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36;
IV, e art. 37, I; ambos preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, caput, da Constituição
da República;
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública, o dano ao patrimônio público material e o enriquecimento ilícito
ensejarão a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme preconiza a Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO a denúncia protocolada por João Arilson de Mesquita Bezerra e Cleudine Lima Ferreira, ambos vereadores do Município de
Lagoa de São Francisco, segundo a qual a Prefeitura estaria contratando serviço de transporte de forma irregular, ausente licitação e
favorecendo parentes de servidora pública, em afronta ao art. 94 da Lei Orgânica, também apontando a ausência de padronização dos valores
pagos;
CONSIDERANDO ter a denúncia apontado irregularidade na contratação de serviço de transporte junto a João Rodrigues do Nascimento (CPF
914.681.758-15), esposo de servidora pública, bem assim junto a João Rodrigues do Nascimento Filho (CPF 076.353.613-09) e Cândido
Rodrigues do Nascimento (CPF 157.463.643-04);
CONSIDERANDO que a situação noticiada desafia as atribuições ministeriais, para a investigação acerca de eventual dano ao erário e
enriquecimento ilícito;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP 023/2007, que disciplina a instauração e tramitação do Inquérito Civil e Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração do presente Inquérito Civil;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil sob o n° 08/2019, com o devido tombamento;
Como providência inicial, sejam requisitadas informações ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e à Prefeitura Municipal de Lagoa de São
Francisco, sobre as contratações impugnadas e valores pagos.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 02 de abril de 2019.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 16/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 8º, § lº, da Lei n° 7.347/85; art. 26, inciso I, da Lei n°
8.625/93; e art. 22 da Lei n° 8.429/92;
CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, na forma da lei,
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36;
IV, e art. 37, I; ambos preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, caput, da Constituição
da República;
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública, o dano ao patrimônio público material e o enriquecimento ilícito
ensejarão a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme preconiza a Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO a necessidade de investigar o procedimento licitatório (Pregão Presencial SRP 17/2017) realizado pela Prefeitura Municipal de
Pedro II, para a contração de trabalhadores nos chafarizes públicos do Município, cuja firma escolhida foi o empresário individual que atua sob o
nome Peixe Elétrico, na forma do que restou determinado em despacho proferido nos autos no ICP 62/2017;
CONSIDERANDO que a situação noticiada desafia as atribuições ministeriais, para a investigação acerca de eventual dano ao erário;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP 023/2007, que disciplina a instauração e tramitação do Inquérito Civil e Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração do presente Inquérito Civil;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Inquérito Civil sob o n° 09/2019, com o devido tombamento;
Como providência inicial, seja autuada cópia integral do ICP 62/2017.
Após, venham os autos conclusos, para deliberação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 29 de março de 2019.
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Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS/PI5941
DESPACHO
(Prorrogação de prazo)
Considerando que o presente Procedimento Preparatório de nº 002/2018 (SIMP Nº 000543-293/2018) ainda não foi concluído ou finalizado,
necessitando da realização de diligências e/ou juntada de comprovantes finais, determino a PRORROGAÇÃO do prazo para investigação, nos
termos do artigo 2º, § 6º, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007. Para tanto, desde já, fica determinado:
Expeça-se ofício ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí para manifestação, notadamente acerca da possibilidade de lotação de
Delegado de Polícia Civil exclusivo para os municípios que compõem a Comarca de Capitão de Campos/PI.
Encaminhe-se cópia do presente despacho ao Egrégio Conselho Superior do MPPI e à Corregedoria do MPPI, para conhecimento.
Em atenção ao disposto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, publique-se cópia do presente despacho no diário oficial
eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Cumpra-se.
Capitão de Campos/PI, 27 de fevereiro de 2019.
LUÍSA CYNOBELLINA A. LACERDA ANDRADE
PROMOTORA DE JUSTIÇA

3.12. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI5942
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 013/2019
PORTARIA Nº 026/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante na 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e
Direitos Humanos, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.129, da Constituição Federal; art.26, inciso I, alíneas "a", e "c" e
inciso II, da Lei nº 8.625/93; e art.37, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade humana;
CONSIDERANDO 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, segundo
art. 215, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, da Lei nº 9.394/1996, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, segundo art. 5º, da Lei nº 9.394/1996, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.
CONSIDERANDO que, conforme art. 10 e o art. 11, inciso IV, ambos da Lei nº 7.210/1984, é dever do Estado a assistência ao preso e ao
internado, sendo garantida a assistência educacional;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 17, da Lei nº 7.210/1984, a assistência educacional compreende a instrução escolar e a formação
profissional do preso e do interno;
CONSIDERANDO que, em consonância ao art. 18, o ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade
Federativa;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/1984, a assistência educacional constitui direito do preso;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 83, da Lei nº 7.210/1984, o estabelecimento prisional deverá contar em suas dependências com
áreas e serviços destinados à educação;
CONSIDERANDO que a Meta 17 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), deve ser implantado, em todas as unidades prisionais e
nos estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio,
assim como de formação profissional;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.626/2011 institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional, contemplando a
educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, e educação superior;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3º, do Decreto nº 7.626/2011, segundo o qual são diretrizes do Plano Estratégico de Educação no âmbito
do Sistema Prisional-PEESP: I - a promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da educação; II - a integração
dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos responsáveis pela execução penal; e III - o fomento à formulação de políticas de
atendimento educacional à criança que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo a assessora de Promotoria de Justiça Gabriela de Almeida Furtado para secretariar o presente Procedimento Preparatório, nos termos
art. 6º, § 1º, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Oficie-se à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí-SEJUS e à Secretaria de Educação do Estado do Piauí-SEDUC requisitando informações
sobre a existência e condições de prestação da assistência educacional no sistema prisional do Estado do Piauí, para tanto concedendo o prazo
de 15 (quinze) dias para resposta (juntar cópia da portaria inicial);
Cumpra-se.
Publique-se e cumpra-se.
Página 35

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 371 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 Publicação: Quinta-feira, 4 de Abril de 2019

Teresina, 15 de Março de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 014/2019
PORTARIA Nº 033/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal, segundo o qual constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO o que preconiza o art. 5º, caput, da Constituição Federal, que informa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade;
CONSIDERANDO a letra do art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, que informa que a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
CONSIDERANDO a definição contida da Lei n.º 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra
a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às
demais formas de intolerância étnica;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º-A, da Lei nº 10.671/2003, que dispõe o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências, a
prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou
entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de
qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos;
CONSIDERANDO a expressão contida no art. 13, da Lei nº 10.671/2003, segundo o qual o torcedor tem direito a segurança nos locais onde são
realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas;
CONSIDERANDO, ainda, a letra do art. 13-A, da Lei nº 10.671/2003, segundo o qual são condições de acesso e permanência do torcedor no
recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei: ... V - não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos; ... VIII não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza;
CONSIDERANDO a informação constante na Notícia de Fato nº 000048-004/2019, oriunda da 32ª Promotoria de Justiça, que, mediante o Ofício
32ª PJ nº 150/2019, de 15.03.2019, encaminhou o Relatório Futebol - Copa Piauiense de Futebol Profissional 2019, o qual relata caso de
discriminação racial praticada no jogo Piauí X Flamengo, no dia 21.02.2019, no Estádio "Lindolfo Monteiro", contra jogador do Piauí Esporte
Clube, chamado Alan, que fora chamado de "macaco" por torcedor do Esporte Clube Flamengo, Luiz Pereira da Silva Filho;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, para tratar sobre suposta prática de discriminação racial sofrida pelo jogador do Piauí
Esporte Clube, Alan, em todas as suas circunstâncias.
Designo a assessora de Promotoria de Justiça Gabriela de Almeida Furtado para secretariar o presente Procedimento Preparatório, nos termos
art. 6º, § 1º, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
5. Requisite-se a instauração de Inquérito Policial em face da suposta prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, que tem como
suposta autor o Sr. Luiz Pereira da Silva Filho, e como vítima o Sr. Alan, jogador do Piauí Esporte Clube, para tanto adotando as medidas legais
cabíveis e, após, informando a esta 49ª Promotoria de Justiça quando da instauração do dito Inquérito Policial (encaminhar cópia do Relatório da
Coordenação Geral de Operações da Polícia Militar do Piauí);
6. Elabore-se proposta de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, a ser firmado com a Federação de Futebol do Piauí-FFP, contemplando
obrigações para a FFP voltadas ao enfrentamento de práticas discriminatórias relacionadas à raça e de gênero (racismo e LGBTfobia);
Após a elaboração da Minuta de TAC, proceda-se à designação de audiência, para tanto notificando-se o Interessado/Vítima, os representantes
da Federação de Futebol do Piauí e da Coordenadoria Geral de Operações da Polícia Militar do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Teresina, 21 de Março de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 004/2019
PORTARIA Nº 020/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Fede ral, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
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cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que a proteção social à família à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice se dá por meio dos serviços e
equipamentos da Assistência Social, nos níveis da proteção social básica, média e de alta complexidade;
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206, da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além daqueles
que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, segundo ditame do art. 28, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais são de caráter suplementar e provisório prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte e outras situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme estabelece a Lei nº 8.742/1993 - Lei
Orgânica de Assistência Social/LOAS, em seu art. 22; a Resolução CNAS nº 212, de 19/10/2006 e o Decreto nº 6.307/2007;
CONSIDERANDO as previsões legais contidas na Lei Municipal nº 4.916/2016, a qual dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais, no
âmbito do Município de Teresina, em conformidade com a Lei Federal nº 8.742/93-Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, com alterações
posteriores, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o benefício eventual deve ser oferecido nos casos de: 1 - Nascimento, para atender as necessidades do bebê que vai
nascer; apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe; 2 Morte, para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna
funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o atendimento a estas despesas; 3 Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras
situações sociais que comprometam a sobrevivência; 4 - Calamidade Pública, para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do
indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas;
CONSIDERANDO que a regulamentação dos Benefícios Eventuais e a organização do atendimento aos beneficiários constituem
responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal, os quais devem observar os critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos
de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, em audiência pública realizada no dia 12.02.2019, na sede do Ministério Público do Estado do Piauí da zona leste, para
tratar sobre as condições estruturais e de funcionamento de todos os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS de Teresina-PI, restou
evidenciado que, em relação aos benefícios eventuais a cargo do Município, especialmente quanto a cestas básicas, há limitação (10 cestas
básicas por mês e para cada CRAS) e demora (intervalo de até seis meses entre a entrega de cestas básicas) na concessão dos mesmos aos
usuários;
CONSIDERANDO que, na mesma audiência pública, restou consignado que, em relação ao benefício eventual concedido em razão de
nascimento, também há exagerada demora na concessão do benefício, sendo que alguns enxovais tem sido entregues às mães quando os
bebês estão próximos a completar 01 (um) ano de idade, quando já são inutilizáveis, uma vez que as peças que os compõem são destinadas a
recém-nascidos;
CONSIDERANDO que as limitações, a falta de regularidade e os atrasos injustificados na concessão dos benefícios eventuais referentes ao
nascimento e aos casos de vulnerabilidade temporária tem prejudicado sobremaneira a continuidade do acompanhamento às famílias que se
encontram em situação de extrema vulnerabilidade e buscam diuturnamente o atendimento junto aos Centros de Referência da Assistência
Social-CRAS de Teresina-PI;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo a assessora de Promotoria de Justiça Gabriela de Almeida Furtado para secretariar o presente Procedimento Preparatório, nos termos
art. 6º, § 1º, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Oficie-se à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI requisitando informações sobre a forma,
condições e prazos da concessão dos benefícios eventuais, em especial os benefícios referentes a nascimento (enxovais) e casos de
vulnerabilidade temporária (cestas básicas), assim como para que apresente justificativa relacionada à falta de regularidade, à descontinuidade,
ao atraso e à limitação de tais serviços, para tanto concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta (juntar cópia da portaria inicial);
Cumpra-se.
Teresina-PI, 18 de Fevereiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 010/2019
PORTARIA Nº 019/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Fede ral, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e do art. 3º, inciso III, da Constituição do Piauí, e viola o direito ao reconhecimento, que é
um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, segundo a qual "são objetivos fundamentais do
Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem; etnia; raça; sexo; cor; idade; deficiência física, visual, auditiva,
intelectual ou múltiplas; orientação sexual; convicção religiosa, política, filosófica ou teológica; trabalho rural ou urbano; condição
social; por ter cumprido pena e quaisquer outras formas de discriminação";
CONSIDERANDO que, para a consolidação da proteção dos direitos da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e TransexuaisLGBT, se faz premente o cumprimento dos normativos legais que sirvam como instrumentos de garantia do desenvolvimento de atividades e que
contribuam para sua efetiva integração cultural, econômica, social e política;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 5.916/09 assegura às pessoas travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documentos
de prestação de serviço quando atendidas nos órgãos da Administração Pública direta e indireta e dá outras providências;
CONSIDERANDO o que prevê a Nota Técnica 18/2014, do Ministério da Saúde, que esclarece e orienta gestores da saúde e os operadores do
Sistema CADSUS Web, responsável pelo cadastramento de usuários do SUS, a informar no preenchimento do campo "Nome Social/ Apelido" e a
impressão do Cartão Nacional de Saúde-CNS somente o nome social, o que já é realizadodesde Julho/2013;
CONSIDERANDO a disposição contida na Portaria nº 1.820, de 13.08.2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, em
especial no art. 4º, parágrafo único, segundo o qual "é direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado,
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: I identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o
nome social, independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número,
nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas";
CONSIDERANDO que o poder público, em decorrência de normas legais e administrativas, deve garantir integralmente o respeito à
individualidade das pessoas travestis e transexuais desta, visando combater a discriminação e estimular o respeito à cidadania de todos;
CONSIDERANDO que é dever da administração pública estadual direta e indireta respeitar o nome social de travestis e transexuais, usando-o
para se referir a essas pessoas, evitando a utilização do respectivo nome civil no trato social;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo a assessora ministerial Gabriela de Almeida Furtado para secretariar o presente Procedimento Preparatório, nos termos art. 6º, § 1º, da
Resolução CNMP nº 23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Elabore-se e encaminhe-se Recomendação ao Sr. Secretário Municipal de Saúde de Nazária-PI com vistas à garantia do respeito pleno à
identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros em todos os registros municipais relativos aos serviços públicos a cargo da dita
Secretaria, especificamente quanto ao uso do nome social, uso de banheiros e uso de fardamento escolar, para tanto concedendo o prazo de 10
(dez) dias;
Cumpra-se.
Teresina-PI, 11 Fevereiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 009/2019
PORTARIA Nº 017/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o teor do art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal, que informa que constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO o teor do art. 5º, caput, da Constituição Federal, que informa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade;
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CONSIDERANDO o teor do art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, que informa que a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
CONSIDERANDO o teor do art. 215, § 1º, da Constituição Federal, que informa que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, bem como que
este protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional;
CONSIDERANDO o que consta do art. 215, § 3º, da Constituição Federal, que informa que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à valorização da
diversidade étnica e regional;
CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei n.º 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica;
CONSIDERANDO o que prevê a Lei nº 10.639/2003, que altera a Lei nº 9.394/1996, para estabelecer as diretrizes e bases da educação
nacional e incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-brasileira";
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.645/2008 alterou a Lei nº 9.394/1996, modificada anteriormente pela Lei nº 10.639/2003, estabeleceu as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira e Indígena";
CONSIDERANDO que, no âmbito da rede municipal de ensino público de Nazária-PI, ainda não foi incluída no currículo oficial a
discussão das temáticas em apreço, na perspectiva da transversalidade, abrangendo diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir dois grupos étnicos, afro-brasileiros e indígenas, tais como o estudo da história da África
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, ainda que as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Piauí orientem e reafirmem a igualdade e a equidade como valores presentes
no cotidiano da escola;
RESOLVE
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, na forma do art. 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e
Resolução CPJ-MPPI nº 001/2008, a fim de tratar da inclusão no currículo oficial da rede de ensino municipal de Nazária-PI a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-brasileira e Indígena", bem como para analisar as repercussões para o âmbito da
proteção dos direitos difusos e coletivos nesta área e adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino, ainda, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Publique-se a presente portaria no mural desta 49ª Promotoria de Justiça e encaminhe-se arquivo da mesma ao setor competente da
Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º,
inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e art. 4º, inciso VI, art. 7º, § 2º, inciso II, da
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Remeta-se cópia desta Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania, conforme determina o art. 6º, §
1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio o assessor desta 49ª Promotoria de Justiça, João Marcel Evaristo Guerra, para secretariar esse procedimento, nos termos do art. 4º,
inciso V, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Oficie-se à Secretaria Municipal da Educação de Nazária-PI requisitando informações detalhadas acerca dos procedimentos adotados por esta
Secretaria visando a inclusão obrigatória no currículo oficial da rede de ensino municipal da temática "História e Cultura Afro-brasileira e
Indígena", abrangendo os diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir dois
grupos étnicos, afro-brasileiros e indígenas, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, nos termos do art. 1º, da Lei nº 11.645/2008), para
tanto concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para resposta;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 05 de Fevereiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 008/2019
PORTARIA Nº 016/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Fede ral, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e do art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, e viola o direito ao
reconhecimento, que é um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO que, para a consolidação da proteção dos direitos da população LGBT, se faz premente o cumprimento dos normativos legais
que garantem seus direitos, instrumentos de garantia do desenvolvimento de atividades que contribuam para a efetiva integração cultural,
econômica, social e política do segmento LGBT;
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CONSIDERANDO que o poder público, em decorrência de normas legais e administrativas, deve garantir integralmente o respeito à
individualidade das pessoas travestis e transexuais desta, visando combater a discriminação e estimular o respeito à cidadania de todos;
CONSIDERANDO que é dever da administração pública municipal direta respeitar o nome social das pessoas travestis e transexuais, usando-o
para se referir a essas pessoas, evitando, no trato social, a utilização do respectivo nome civil;
CONSIDERANDO o que prevê o art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, pelo qual são objetivos fundamentais do Estado, promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, idade, estado civil,
orientação sexual, convicção religiosa, política, filosófica ou teológica, trabalho rural ou urbano, condição social, por ter cumprido pena e
quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO a expressão contida na Resolução nº 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais-CNCD/LGBT, que estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e
permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham a sua identidade de gênero não reconhecidas em
diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da
identidade de gênero e sua operacionalização;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 01, de 19.01.2018, do Conselho Nacional de Educação, que define o uso do nome social de
travestis e transexuais nos registros escolares, em vista do disposto na Lei nº 9.131/1995, na Lei nº 9.394/96, e com fundamento no Parecer
CNE/CP nº 14, de 12 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o desrespeito à orientação sexual e à identidade de gênero consubstanciam o respeito à dignidade humana e acentuam o
risco da evasão escolar, grave atentado contra o direito à educação;
CONSIDERANDO que ainda podem ocorrer casos em que a identidade de gênero e a orientação sexual de estudantes da rede pública municipal
não são respeitados integralmente, bem como que não há regulamentação respectiva da matéria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação
de Nazária-PI;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo o servidor João Marcel Evaristo Guerra para secretariar o presente Inquérito Civil, nos termos art. 6º, § 1º, da Resolução CNMP nº
23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Elabore-se e encaminhe-se Recomendação ao Sr. Secretário Municipal de Educação de Nazária-PI com vistas à garantia do respeito pleno à
identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros em todos os registros municipais relativos aos serviços públicos a cargo da dita
Secretaria, especificamente quanto ao uso do nome social, uso de banheiros e uso de fardamento escolar, para tanto concedendo o prazo de 10
(dez) dias;
Cumpra-se.
Teresina-PI, 05 Fevereiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 007/2019
PORTARIA Nº 015/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, no âmbito
de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Fede ral, art. 26, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei
Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que a proteção social à família à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice se dá por meio dos serviços e
equipamentos da Assistência Social, nos níveis da proteção social básica, média e de alta complexidade;
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e do art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, e viola o direito ao
reconhecimento, que é um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO que, para a consolidação da proteção dos direitos da população LGBT, se faz premente o cumprimento dos normativos legais
que garantem seus direitos, instrumentos de garantia do desenvolvimento de atividades que contribuam para a efetiva integração cultural,
econômica, social e política do segmento LGBT;
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CONSIDERANDO que o poder público, em decorrência de normas legais e administrativas, deve garantir integralmente o respeito à
individualidade das pessoas travestis e transexuais desta, visando combater a discriminação e estimular o respeito à cidadania de todos;
CONSIDERANDO o que prevê o art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, pelo qual são objetivos fundamentais do Estado, promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, idade, estado civil,
orientação sexual, convicção religiosa, política, filosófica ou teológica, trabalho rural ou urbano, condição social, por ter cumprido pena e
quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO o inteiro teor da Resolução Conjunta nº 1, de 21.09.2018, do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS e do
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e TransexuaisCNCD/LGBT, a qual estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento socioassistencial da população LGBT no Sistema Único
da Assistência Social-SUAS;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, aprovada por meio da Resolução nº 145, de 15.10.2004, do
Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, o Sistema Único de Assistência Social-SUAS define e organiza os elementos essenciais e
imprescindíveis à execução da Política de Assistência Social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços;
CONSIDERANDO que ainda podem ocorrer casos em que a identidade de gênero e a orientação sexual de usuários da rede socioassistencial
municipal não são respeitados integralmente, bem como que não há regulamentação respectiva da matéria no âmbito da Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município de Nazária-PI;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo o servidor João Marcel Evaristo Guerra para secretariar o presente Procedimento Preparatório, nos termos art. 6º, § 1º, da Resolução
CNMP nº 23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Elabore-se e encaminhe-se Recomendação ao Sr. Secretário Municipal de Assistência Social de Nazária-PI, com o fim específico de que adote
medidas que garantam o respeito pleno à orientação sexual e à identidade de gênero dos usuários dos serviços de toda a rede
socioassistencial municipal no âmbito do Sistema Único de Assistência Social-SUAS do Município de Nazária-PI, nos termos da
Resolução Conjunta nº 1, de 21.09.2018, do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS e do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais-CNCD/LGBT.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 04 de Fevereiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 006/2019
PORTARIA Nº 012/2019
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, da Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito de
suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº
8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que o art. 217, da Constituição Federal, delimita que o subsistema constitucional do desporto visa à integração social do
homem, tendo como palavra de ordem a educação pelo esporte;
CONSIDERANDO que o sentido amplo de que o esporte não se limita apenas à prática esportiva convencional, mas agrega a prática recreativa,
de lazer e de divertimento, o que o coloca no rol dos direitos tipificados no art. 6º, da Constituição Federal, segundo o qual são direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados;
CONSIDERANDO que os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal, são parte integrante dos direitos humanos, inerentes à
pessoa humana, assim como o direito à vida e à liberdade que, além de serem direitos humanos previstos expressamente na Declaração
Universal de Direitos Humanos (1948), no Brasil encontram-se devidamente normatizados na Constituição Federal de 1988 devido à sua
relevância como fator de singularizarão da pessoa humana;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta 49ª Promotoria de Justiça que o Centro Esportivo do Residencial "Jacinta Andrade",
situado na zona norte desta capital, cuja construção foi realizada pela Secretaria de Estado das Cidades do Piauí, encontra-se em situação de
total abandono e deterioração, sem condições de ser utilizado pela comunidade local;
RESOLVE
Instauraro presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, para apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias.
Designo o servidor João Marcel Evaristo Guerra para secretariar o presente Inquérito Civil, nos termos art. 6º, § 1º, da Resolução CNMP nº
23/2007.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria 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 Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 49ª Promotoria de Justiça;
Página 41

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 371 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 Publicação: Quinta-feira, 4 de Abril de 2019

Oficie-se à Secretaria de Estado das Cidades do Piauí requisitando informações sobre o Centro Esportivo do Residencial "Jacinta Andrade", em
especial quanto ao abandono do local e medidas adotadas para solucionar a situação atual do equipamento social mencionado (projetos e
cronogramas de atividades e ações a serem desenvolvidos), para tanto fixando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta;
Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania-CAODEC, solicitando serviço de apoio técnico, nos termos do art.
4º, do Ato PGJ-PI nº 735/2017, nas áreas de conhecimento de arquitetura e engenharia civil, a fim de verificar as condições atuais de
funcionamento e conservação do Centro Esportivo do Residencial "Jacinta Andrade", com encaminhamento de relatório a esta 49ª PJ.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 24 de Janeiro de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos
NOTÍCIA DE FATO Nº 011/2019
PORTARIA Nº 038/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal, diz ser inviolável a consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta 49ª Promotoria de Justiça da realização da II Exposição de Arte Alternativa Piauiense,
na Casa de Cultura de Teresina e na Universidade Federal do Piauí-UFPI, na qual foram replicados imagens e cenários que,
supostamente, teriam escarnecido e vilipendiado objetos sagrados para a fé cristã;
RESOLVE
Instaurar a presente Notícia de Fato nº 011/2019,para tratar sobre suposta prática de intolerância religiosa.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrado no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao diário Oficial Eletrônico;
Seja realizada pesquisa na internet buscando mais informações sobre a exposição referida, procedendo-se à identificação das imagens ali
expostas e juntando-as aos autos;
Após a juntada, sejam conclusos os autos à Promotora de Justiça, para apreciação acurada dos fatos e adoção das providências que entender
cabíveis.
Cumpra-se.
Teresina, 02 de Abril de 2019
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES/PI5943
PORTARIA - 135/2018
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO(245-237/2018) EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O Dr. Paulo Rubens Parente Rebouças, Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Simplício Mendes, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público),
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO NOTÍCIA DE FATO deflagrada a partir de DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO oriunda do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL nos
autos da NF nº 1.27.004.000118/2018-36, que tem por finalidade apurar NÃO RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS pelo
MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES.
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências bem como o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da NF nº
245-237/2018 (art. 3º, § 7º, da Resolução nº 23 do CNMP).
RESOLVE com fundamento no art. 2º e no art. 4º, § único, ambos da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 7º da
Resolução nº 174/2017 do CNMP, bem como na Lei 7.347/95 CONVERTER, sob sua presidência, a NOTÍCIA DE FATO nº 245-237/2018 em
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para continuar a apuração das irregularidades, determinando sejam realizadas as diligências constantes no
despacho de conversão e que seja comunicado o CACOP e o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se, registre-se e autue-se. Cumpra-se.
Simplício Mendes(PI), 28 de Novembro de 2018.
Paulo Rubens Parente Rebouças
Promotor de Justiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000303-237/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 26/02/2019;
Página 42

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 371 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 Publicação: Quinta-feira, 4 de Abril de 2019

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 26/02/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000551-237/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 21/03/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 21/03/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000125-276/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 26/02/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 26/02/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000203-276/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 26/02/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 26/02/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 13 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000037-276/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
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da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 21/02/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 21/02/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000053-276/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 21/02/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 21/02/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000119-276/2017
O Dr. MAURÍCIOGOMESDESOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça respondendo pela Promotoria de Justiça no município de Simplício
Mendes/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que em conformidade com o art. 9º da resolução em lume, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findará em 05/03/2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de novas diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 05/03/2019, determinando de imediato a adoção das
medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento.
Publique-se no Diário da Justiça.
Simplício Mendes/PI, 14 de Março de 2019.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
PromotordeJustiça

3.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO/PI5945
PORTARIA N. 19/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, estando em exercício a Bel. FRANCISCA
SÍLVIA DA SILVA REIS, Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da
Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça procedimento preparatório instaurado com o fim de verificar aplicação da Lei Federal
nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação que trata de gestão democrática, no Município de Lagoa Alegre/PI;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º caput da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal 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 nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município atura, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, CF);
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n.º 13.005/2014 e o Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei n.º
6.733/2015, em consonância com o texto constitucional, reconhecendo a organização político-administrativa da República, determinam, em seus
artigos 9º, que os Estados e os Municípios deverão aprovar leis específicas para seus sistemas de ensino, de modo a disciplinar a gestão
democrática, prevendo prazo de 2 (dois) anos para tal mister;
CONSIDERANDO que as Metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação devem ser observadas pelo
Município de Lagoa Alegre-PI por ocasião da adoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da prestação do serviço de educação;
CONSIDERANDO que a Meta 19 do Plano Nacional de Educação, objetiva proporcionar condições para a implementação da gestão democrática
da educação, com a efetiva participação da sociedade e da comunidade escolar, sem prejuízo de critérios técnicos de mérito e desempenho no
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âmbito das escolas públicas, inclusive, com apoio técnico e financeiro da União;
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo de 2 (dois) anos, previsto no Plano Nacional de Educação, e mais da metade do prazo estipulado do
Plano Estadual de Educação, esta Promotoria de Justiça não possui notícias de quaisquer medidas adotadas pelo Município de Lagoa Alegre-PI
no sentido de elaborar e aprovar lei regulamentando a gestão democrática de ensino;
CONSIDERANDO que a legislação municipal já existente sobre o tema não é suficiente para garantir a adoção de todas as estratégias previstas
nas Metas 19 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação;
CONSIDERANDO a importância da implementação do mencionado princípio, para concretização do direito à educação, notadamente, na
consecução dos objetivos constitucionalmente estabelecidos o pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho e, sobretudo,
seu preparo para o exercício da cidadania;
CONSIDERANDO a importância das tratativas relativas à implementação da gestão democrática do ensino público, com a efetiva a participação
da sociedade.
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório;
CONSIDERANDO auxílio prestado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC.
RESOLVE
CONVERTER o Procedimento Preparatório em Procedimento Administrativo, objetivando acompanhar as providências adotadas pelo Município
de Lagoa Alegre/PI para elaboração e aprovação de lei específica que discipline a gestão democrática da educação pública em seu sistema de
ensino.
DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
Reautuação do feito, com o devido registro no SIMPe numeração adequada das páginas;
2. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e 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. Junte-se cópia da Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 e da Lei Estadual nº 6.733 de 17 de dezembro de 2015.
Oficie-se ao Chefe do Poder Executivo Municipal, requisitando informações acercas das medidas já adotadas para cumprimento do art. 9º do
Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, que estabelecem o prazo de 2 (dois) anos para elaboração de lei específica
disciplinando a gestão democrática da educação no âmbito do sistema público municipal de ensino, considerando que pelo Plano Nacional de
Educação, o prazo se encerrou em 17 de dezembro de 2017, concedendo-se, para resposta, o prazo de 10 (dez) dias úteis.
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicação do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí.
6. Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
Mantenho como Secretária do Procedimento Administrativo instaurado a servidora, Adriana Rodrigues Rocha, lotada nas Promotorias de Justiça
de União.
Cumpra-se.
União-PI, 28 de Fevereiro de 2019.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça
PORTARIA N. 20/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, estando em exercício a Bel. FRANCISCA
SÍLVIA DA SILVA REIS, Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da
Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça procedimento preparatório instaurado com o fim de verificar aplicação da Lei Federal
nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação que trata de gestão democrática, no Município de União/PI;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º caput da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal 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 nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município atura, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, CF);
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n.º 13.005/2014 e o Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei n.º
6.733/2015, em consonância com o texto constitucional, reconhecendo a organização político-administrativa da República, determinam, em seus
artigos 9º, que os Estados e os Municípios deverão aprovar leis específicas para seus sistemas de ensino, de modo a disciplinar a gestão
democrática, prevendo prazo de 2 (dois) anos para tal mister;
CONSIDERANDO que as Metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação devem ser observadas pelo
Município de União-PI por ocasião da adoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da prestação do serviço de educação;
CONSIDERANDO que a Meta 19 do Plano Nacional de Educação, objetiva proporcionar condições para a implementação da gestão democrática
da educação, com a efetiva participação da sociedade e da comunidade escolar, sem prejuízo de critérios técnicos de mérito e desempenho no
âmbito das escolas públicas, inclusive, com apoio técnico e financeiro da União;
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo de 2 (dois) anos, previsto no Plano Nacional de Educação, e mais da metade do prazo estipulado do
Plano Estadual de Educação, esta Promotoria de Justiça não possui notícias de quaisquer medidas adotadas pelo Município de União-PI no
sentido de elaborar e aprovar lei regulamentando a gestão democrática de ensino;
CONSIDERANDO que a legislação municipal já existente sobre o tema não é suficiente para garantir a adoção de todas as estratégias previstas
nas Metas 19 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação;
CONSIDERANDO a importância da implementação do mencionado princípio, para concretização do direito à educação, notadamente, na
consecução dos objetivos constitucionalmente estabelecidos o pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho e, sobretudo,
seu preparo para o exercício da cidadania;
CONSIDERANDO a importância das tratativas relativas à implementação da gestão democrática do ensino público, com a efetiva a participação
da sociedade.
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório;
CONSIDERANDO auxílio prestado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC.
RESOLVE
CONVERTER o Procedimento Preparatório em Procedimento Administrativo, objetivando acompanhar as providências adotadas pelo Município
de União/PI para elaboração e aprovação de lei específica que discipline a gestão democrática da educação pública em seu sistema de ensino.
DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
Reautuação do feito, com o devido registro no SIMPe numeração adequada das páginas;
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2. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e 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. Junte-se cópia da Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 e da Lei Estadual nº 6.733 de 17 de dezembro de 2015.
Oficie-se ao Chefe do Poder Executivo Municipal, requisitando informações acercas das medidas já adotadas para cumprimento do art. 9º do
Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, que estabelecem o prazo de 2 (dois) anos para elaboração de lei específica
disciplinando a gestão democrática da educação no âmbito do sistema público municipal de ensino, considerando que pelo Plano Nacional de
Educação, o prazo se encerrou em 17 de dezembro de 2017, concedendo-se, para resposta, o prazo de 10 (dez) dias úteis.
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicação do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça para fins de publicação no Diário de Justiça
do Estado do Piauí.
6. Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
Mantenho como Secretária do Procedimento Administrativo instaurado a servidora, Adriana Rodrigues Rocha, lotada nas Promotorias de Justiça
de União.
Cumpra-se.
União-PI, 28 de Fevereiro de 2019.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante abaixo assim, com fulcro no artigo 129, III da Constituição
Federal, no artigo 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e do artigo 201 da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seu artigo 227 adotou Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes afirmando que
"é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", inserindo no
ordenamento jurídico o Princípio da Prioridade Absoluta:
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a prioridade absoluta prioridade compreende: a) primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude.
CONSIDERANDO que visando a garantia de defesa da criança e o adolescente o ECA definiu como órgão municipal de defesa da criança e do
adolescente o Conselho Tutelar, composto por 05(cinco) membros escolhidos pela população, para mandato de 04(quatro) anos, podendo haver
uma recondução.
CONSIDERANDO ainda que o Conselho Tutelar funciona como órgão colegiado, não podendo funcionar com menos de 05 (membros), sob pena
de infração ao art. 132 da Lei Federal nº 8.069/90,
CONSIDERANDO que o funcionamento do Conselho Tutelar com número de conselheiros tutelares inferior ao mínimo legal ocasiona grave
deficiência no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO ainda que o parágrafo único do 134 do ECA afirma que constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros
tutelares.(Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012) . o que inclui as despesas necessárias para a convocação de conselheiros tutelares
suplentes; sem prejuízo do pagamento dos conselheiros tutelares que se encontrem de férias, licenças, etc.
CONSIDERANDO que o art. 6º da Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, expressamente prevê
que :
Art. 6º Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou do Distrito
Federal e os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.
CONSIDERANDO ainda que constitui dever legal do gestor a convocação do conselheiro tutelar suplente, sob pena de cometimento de ato
improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso da Lei Federal nº 8.429/93 (Lei de improbidade Administrativa)
CONSIDERANDO ainda chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que o Conselho Tutelar de Lagoa Alegre/PI realizou a convocação da
2ª suplente em detrimento da 1ª suplente;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao:
a) Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lagoa Alegre, por meio de seu Presidente Evandro Soares de Sousa e à
Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre/PI por meio da Secretaria de Assistência Social que convoquem imediatamente, a conselheira tutelar
suplente, Marta Barbosa Costa, de acordo com a ordem de classificação da última eleição para conselheiro tutelar.
b) A adoção das medidas administrativas pertinentes para o caso.
Estabeleço, em razão do direito envolvido, o prazo de 5(cinco) dias para que sejam adotadas as providências recomendadas, sob pena da
adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE/PI5946
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 010/2019
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso de suas atribuições constitucionais
e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos - Arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a educação é direito de todos e dever do Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa no que se refere à cidadania
e à qualificação para o trabalho (Art. 205, caput, CF);
CONSIDERANDOque a educação efetiva, além da estrutura física adequada, com salas de aulas, banheiros, bebedouros e cantinas salubres,
além da merenda escolar e de quadro docente completo e qualificado que atenda aos requisitos legais estipulados pelo Ministério da Educação e
pela legislação, pressupóe fornecimento regular de transporte escolar; e
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça requerimento formulado por Domingos Alves dos Santos, o qual narra irregularidades
no transporte escolar prestado aos alunos da rede municipal de ensino da Localidade Vereda da Porta, zona rural do município de Corrente/PI:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para averiguar a ocorrência dos fatos noticiados, coletar provas,
caso necessárias, adotando, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
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1. Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio
desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado
do Piauí.
2. Nomeio para secretariar este procedimento, os servidores efetivos e comissionados lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro
no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao 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.
4. Seja juntado aos autos o documento que deu origem à presente instauração.
5. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
DOEMPI.
6. Em sede de diligência inicial, DETERMINO:
a) a expedição de ofício à Secretaria de Educação do município de CORRENTE/PI para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste
sobre a denúncia formulada, bem como para que apresente a esta Prmotoria de Justiça, os seguintes documentos:
a.1) cópia integral do Pregão Presencial nº 002/2018
a.2) cópia do contrato administrativo, e de seu aditivo, assinado com a empresa de Dario Mendes de Souza-MEI, CNPJ nº 27.012.689/0001-20;
a.3) cópia do último licenciamento do(s) veiculo(s) e da(s) carteiras de habilitação do(s) condutor(es) que prestam transporte escolar aos alunos
da Localidade Vereda da Porta; e
a.4) informe os valores que foram pagos mensalmente ao contratado Dario Mendes de Souza-MEI, CNPJ nº 27.012.689/0001-20 nos anos de
2018 e 2019;
b) a expedição de ofício ao Hospital Regional de Corrente para que informe se foi prestado atendimento a duas crianças e um adulto, vítimas de
acidente de trânsito, no dia 05/03/2019, encaminhando cópia do prontuário de seus prontuários de atendimento;
c) a realização de consulta no sistema INFOSEG e BID/MPPI da existência de veículos em nome da empresa Dario Mendes de Souza-MEI,
CNPJ nº 27.012.689/0001-20 e/ou de Dario Mendes de Souza, CPF nº 025.454.923-37, bem como da existência de carteira de habilitação em
nome deste último; e
d) a realização pelos Secretários do feito, imediatamente, de inspeção na Localidade Vereda da Porta a fim de constar a situação dos veículos
que prestam serviços de transportes de alunos na Localidade Vereda da Porta.
7. Registre-se, incluindo-se no SIMP;
8. Publique-se no mural da 2ª Promotoria de Justiça.
9. Após, o cumprimento dos prazos das diligências, com ou sem resposta, venham novamente os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente, 1º de abril de 2019.
Gilvânia Alves Viana
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o Art. 8º, § 6º, I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza
serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 39, VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do Art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDOa prestação de termo de declarações por consumidores locais informando o cancelamento de show do cantor Aldayr Playboy,
e que os organizadores SANTANA PARQUE SHOW e TAMARA MAIARA B. FERREIRA não devolveram os valores dos ingressos dos
consumidores que adquiriram os ingressos para o evento; e
CONSIDERANDO que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para
fins de acompanhar e fiscalizar políticas públicas como é o caso da Defesa do Consumidor:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração do PROCON/MPPI mencionado acima registrando-se em livro próprio;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento.
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Registre-se no SIMP/MPPI.
6. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
7. Determino de já, a NOTIFICAÇÃO do representante do SANTANA PARQUE SHOW e da organizadora TAMARA MAIARA B. FERREIRA, para,
querendo, se manifestar sobre os fatos que deram ensejo à presente instauração, bem como, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 15
dias úteis, comprovando a devolução dos valores dos ingressos aos consumidores que adquiriram ingressos para o show cancelado.
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
Corrente/PI, 1º de abril de 2019.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS/PI5947
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Procedimento Administrativo nº 009/2018 (Protocolo n° 000303-179/2018)
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça Única de Jaicós-PI, a partir do Ofício nº 536/2017 - OMP
- PI, no qual se noticiam possíveis irregularidades na execução do objeto do procedimento licitatório - Tomada Preços nº 004/2013, bem como em
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licitação atinente à construção do prédio da Câmara Municipal, no município de Patos do Piauí-PI.
O procedimento foi iniciado a partir de representação sigilosa feita à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, apontando
irregularidades na execução do objeto do procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 004/2013, destinado à contratação de empresa para a
construção de um balneário na Barragem Poço de Marruá, em Patos do Piauí-PI, orçada em R$ 529.718,07 (quinhentos e vinte e nove mil,
setecentos e dezoito reais e sete centavos) e também em licitação referente à construção do prédio da Câmara Municipal.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, expediu-se Ofício ao Prefeito Municipal de Patos do Piauí-PI, para que informasse acerca da
execução das obras dos procedimentos licitatórios supracitados, acostando-se cópias integrais dos mesmos.
Resposta colacionada às fls. 19-254.
Após, vieram para decisão. É o que importa relatar.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos carreados pelo ente municipal e, também, cingindo-se aos
fatos narrados na denúncia, extrai-se que não restou comprovada a prática de qualquer ato praticado pelo Prefeito Municipal capaz de ser
configurado como ilícito ou que atente contra os princípios regentes da proba administração pública.
A denúncia relata que se realizou, no município de Patos do Piauí-PI, licitação para construção de um balneário na Barragem Poço de Marruá,
sendo que a obra física não fora, ainda, executada completamente, ao passo que o procedimento licitatório encontra-se concluído no Sistema
Licita Web, enquadrando-se em igual situação a licitação atinente à obra da construção de um prédio da Câmara Municipal de Vereadores do
sobredito município.
Ocorre que, em pesquisa informal efetuada por este Parquet junto ao TCE-PI, fora esclarecido que o Sistema Licita Web refere-se ao
procedimento licitatório enquanto processo, com inclusão de todas as suas fases e desdobramentos, com vistas a efetivar a publicidade e o
controle externo dos atos praticados pelos entes públicos e não em relação à execução da obra física.
Consigne-se, outrossim, que a denúncia trata de possível irregularidade na conclusão do procedimento licitatório em razão do cadastramento de
todas as fases da licitação estar finalizado no Sistema Licita Web, mas a obra física não se achar devidamente construída. Acontece que a
finalidade do sistema indicado é acompanhar os trâmites do procedimento licitatório e não da implementação da obra.
Noutro giro, quanto ao procedimento administrativo ao norte epigrafado, cotejando-se a denúncia apresentada, mostra-se extremamente
genérica, dificultando sobremaneira a atuação do Ministério Público Estadual, já que não se fez acompanhar de um mínimo detalhamento e nem
apontou provas concretas a respeito dos fatos genericamente expostos, o que impossibilita atuação eficaz, mormente diante dos esclarecimentos
feitos.
A instauração de procedimento investigatório em face de qualquer agente público depende da existência de um mínimo de elementos concretos.
Ora, a ausência de elementos mínimos de prova e o caráter genérico desenganadamente tornam a denúncia que deu causa ao fomento do
procedimento em questão inidônea para ensejar investigação mais aprofundada sobre o tema. Seus termos são vagos e imprecisos, carecendo,
portanto, de força probatória suficiente a lastrear ou autorizar uma eventual investigação mais acurada do Ministério Público.
Por outro lado, não se deve perder de vista que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade que, embora relativa,
consiste num prévio juízo de que o ato administrativo nasceu em conformidade com as devidas normas legais. O ônus de produzir prova acerca
da ilegitimidade do ato é do administrado ou, no caso em exame, do acusador.
Vale pontuar, ainda, que o Ministério Público deve se cercar da prudência necessária para não ser utilizado como instrumento de vindita, desforra
e represália, a serviço de interesses particulares afetados.
A publicidade dos atos administrativos visa a assegurar, precipuamente, a possibilidade de todos os administrandos fiscalizarem a legalidade dos
atos levados a efeito pelo ente governamental e, ainda, a maior participação de licitantes nos respectivos processos licitatórios, objetivando
efetivação de maior transparência e controle de toda a atividade administrativa, função precípua do Sistema oriundo da Corte de Contas
Piauiense (Licita Web). Com a publicação, presume-se o conhecimento dos interessados no que pertine aos atos cometidos e se inicia o prazo
para interposição de recurso, além dos prazos de decadência e prescrição.
O certo é que a denúncia não contém elementos mínimos que confirmem o suscitado, pelo que, sem provas da constituição das irregularidades
vagamente mencionadas, não se pode entrever a imprescindibilidade de ressarcimento ao erário.
De mais a mais, do material probatório angariado pelo investigado, sobretudo na resposta fornecida às fls. 19-21, é possível verificar a plena
atenção e estrito cumprimento da obrigação de publicidade dos atos administrativos, consoante disciplina o texto constitucional pátrio, o que
demonstra desnecessidade do prosseguimento do procedimento administrativo em exame.
Portanto, constatada a ausência de justa causa apta a permitir a continuidade do feito, não havendo outra providência a ser tomada, com
fundamento no art. 12, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, determino o arquivamento da investigação em
tela.
Cientifiquem-se os interessados sobre o decisum, segundo ordena a legislação que rege as investigações extrajudiciais do Ministério Público.
Comunique-se, outrossim, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 28 de fevereiro de 2019.
Ednolia Evangelista de Almeida
Promotora de Justiça

3.17. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI5949
PORTARIA N. 63/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 59/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO que a Lei n. 8.080/90, reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS, por sua vez, em seu art. 6º, I, d, dispõe que estão
"incluídos ainda no campo de atuação do Sistema único de Saúde - SUS: I - a execução de ações: (...) d) de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica".
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça sobre necessidade de regulação ao recém-nascido J.G.;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 59/2019 SIMP n. 000336-090/2019, o qual terá por objetivo regulação para atendimento médico especializado ao recém-nascido J.G., determinando as
seguintes diligências:
1) Registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania - CAODS, para conhecimento;
Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se;
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4) Cumpra-se o despacho retro, voltando-me, em seguida, o feito concluso.
Expedientes necessários.
Picos, 03 de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/20185926
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 34/2018
O Pregoeiro do MP/PI comunica a todos os interessados a suspensão do Pregão Eletrônico nº 34/2018 (Registro de preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual aquisição de material permanente, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I) do Edital), diante do provimento parcial à impugnação do edital apresentado pela empresa "VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ n° 04.090.670/0001-05".
Teresina-PI, 02 de abril de 2019.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeira do MP/PI

4.2. EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2019/PROCON5929
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENTO n°. 01 REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS n°.
03/2019, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000075/2019-66
CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CONTRATADO: BOA SAFRA TURISMO LTDA
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato de SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS n°. 03/2019, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000075/201966, para inserção do anexo I do Contrato, conforme resultado e homologação da licitação, Pregão Eletrônico nº 36/2018:
1 - Anexo I:
ANEXO I
Empresa Vencedora: Boa Safra Turismo Ltda.
CNPJ nº 04.845.470/0001-07,
Endereço: Avenida São Sebastião, nº 2904 - Salas 04 e 05 - Bairro Bosque. Cuiabá/MT - CEP: 78045-405
Representante legal: Omar Lins Canavarros Júnior, CPF nº 458.442.401-20
Telefone: (65) 3324-3100, E-mail: omar@boutiquedeviagens.com.br

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

QTDE.

VALOR MÉDIO
D
A
S
PASSAGENS
AÉREAS

01

Prestação dos serviços de reserva,
emissão, remarcação e cancelamento
de passagens aéreas nacionais.

37,50

R$ 1.600,00

02

Remuneração do agente de agente
RAV

40

VALOR DA TAXA FIXA DO
S E R V I Ç O
P O R
BILHETAGEM
DE
PASSAGEM

V A L O R
TOTAL R$

60.000,00

R$ 0,01

Valor Total: R$ 60.000,40 (sessenta mil reais e quarenta centavos)

0,40
60.000,40

(*) A taxa será cobrada pela empresa apenas uma vez por cada bilhete, estando inclusas todas as operações posteriores que foram efetivadas
com o mesmo.
2 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.
Teresina, 02 de abril de 2019.
Nivaldo Ribeiro
Presidente do Conselho Gestor do FEPDC
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